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أمحد.

بلدة   - اجلميع  يعرف  بات  - كما  ل  ل شاعر. وكفرُنبُّ يف كفرُنبُّ
النعمان اشتهرت يف األشهر األخرية  سورّية تتبع مدينة معّرة 
تأخذ هذه  ل مل  لكن كفرنبُّ السورية.  الثورة  معاقل  أبرز  كأحد 
الشهرة فقط بسبب عديد شهدائها، بل أيضًا بسبب الالفتات 
الطريفة اليت ترفعها يف املظاهرات. وقد كانت الالفتة األوىل 
اليت أثارت انتباه اإلعالم حتمل ملسات ماغوطية: »يسقط النظام 
جملس  يسقط  واإلسالمية،  العربية  األّمة  تسقط  واملعارضة، 
األمن، يسقط العامل، يسقط كل شيء«. ومع توالي الالفتات 
نها للثوار،  يكاد املرء يتأكد بأن مثة شاعرًا وراءها، هو َمن ُيلقِّ
طها على القماش بيده نظرًا لرداءة اخلط  أو حتى هو َمن ُيطِّ
املكتوبة به تلك العبارات، ورداءة اخلط هذه طاملا اشتهر بها 

الشعراء. كل الفتة حتمل فكرة، مجلة ساخرة، عبارة احتجاجية.
ل« االحتجاج على عدم التحاق مدينة حلب  فإذا أراد »شاعر كفرُنبُّ

بالثورة كتب: »حلب لن تقوم حتى لو شربت فياغرا«.
فات املعارضة السورية كتب هلا:  وإذا أراد االحتجاج على تصرُّ
احلبلة  وقطعِت  البري  لنّص  لتينا  وصَّ السورية:  املعارضة  »إىل 

فينا« )يف تضمني إلحدى األغاني الشهرية(.
ة  وإذا أراد االحتجاج على عنف اجليش يف قمع التظاهرات السلميَّ
كتب: »نطالب بدخول العصابات املسلحة حلمايتنا من اجليش«.

ة... لعدم  ة الثورة يكتب: »سلميَّ وحني ييأس من جدوى سلميَّ
توّفر السالح«.

ل شاعر. بل وشاعر يشبه هذه الثورة، حيث ال نعرف  يف كفرُنبُّ
له امسًا أو وجهًا، متامًا كالثوار اجملهولني، يكتب مُجله وأفكاره 
يسمح  أن  دون  وُيبكينا  ُيضحكنا  توقيع،  بال  املريرة  ونكاته 
ل« ديوان  بالتأكيد ليس لدى »شاعر كفرُنبُّ لنا بالتصفيق له. 
ن بأنه أحد هؤالء املثقفني الفقراء الذين ال  مطبوع، بل نكاد نتيقَّ
يغادرون بلدتهم. مثل هذا الشاعر اخلفّي واملناضل ُيرجنا حنن 

الشعراء أصحاب األمساء الصرية.
العلي  ناجي  مات  الذي  حنظلة  جديد.  حنظلة  أمام  حنن  تقريبًا 
ومل ُيِرنا وجَهه. حنظلة الذي أدار ظهره لنا ووىّل وجهه شطر 
فلسطني. اليوم يف سوريا مثة الكثري من حنظلة، مثة الكثري ممن 
هناك... صوب  أداروها  ألنهم  وجوههم،  الكامريات  تعرف  ال 

ل. سوريا، صوب احلّرية، صوب كفرُنبُّ

وكالعادة  الرابعة.  سنتها  »الغاوون«  جملة  ُتتمُّ  العدد  هذا  مع 
تغيب يف عطلتها السنوية بشهر آذار، على أن تعاود الصدور 

يف شهر نيسان املقبل.
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قرأ  السوري  التلفزيون  شاشة  على  من 
حافظ  وفاة  نبأ  مروان شيخو  الدييّن  املذيع 
األسد وهو يرص على إظهار ارتعاش جسمه 
أمام  أبرزها  اليت  الورقة  ارتعاش  خالل  من 
الشاشة بشكل واضح ومقصود. ولو ُقيِّض لشخص، 
يومئذ  يرى  أن  هذا،  شيخو  مروان  هو  من  يعرف  ال 
مشهد االرتعاش على الشاشة لتساءل السؤال املنطقي 

اآلتي: هل سبب تلك الرعشة النفاق أم اخلوف؟
بالطبع حنن مل نتساءل عن السبب، ليس ألننا نعرف، 
حتتاج  وال  سوريا  يف  بديهية  باتت  املسألة  ألن  بل 

سؤااًل.
كان مروان شيخو يتوقف بني مجلة وأخرى وكأنه على 
إمنا   - فعله  ما  وهذا  بكاء،  نوبة  يف  االنهيار  وشك 
بإتقان أكرب - الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي حني 
البالغ  ناعسة«  »مسجد  يف  نواحًا  اجلثمان  على  ى  صلَّ
الفخامة والذي بناه حافظ األسد تكرميًا لذكرى والدته 
الرمسي  اإلعالم  د  يردِّ كان  كما  اخلاص«  »ماله  من 
باستمرار؛ اإلعالم ذاته الذي كان يقول إن األسد ولد 

يف أسرة فقرية!
شّكل مروان شيخو جزءًا إجباريًا من ذاكرة السوريني 
بسبب برناجمه الديين األسبوعي كل يوم مجعة، والذي 
ن فيه بإجياد الذرائع للحديث عن الرئيس،  كان يتفنَّ
األسد  ألقاب  دزينة  استكمل  َمن  حال  كل  على  وهو 

حني أضاف إليها لقب »املؤمن األول«.
يوم  كان  الدكتاتور،  وفاة  يوم  اليوم،  ذلك  لكن 
على  األسَد  نعى شيخو  منازع. فقد  بال  مروان شيخو 
املسجد،  إىل  اجلثمان  رافق  ثم  التلفزيون،  يف  املأل 
ثم قرأ كلمة مطّولة نطق خالهلا جبملة فّذة ميكن لعلماء 
النفس املختّصني بدراسة اجملتمعات اليت ترزح حتت 

الدكتاتورية أن يؤلفوا حوهلا كتابًا كاماًل.
فبعدما صرخ ضمن السيناريو املعروف: »كلنا الدكتور 
بشار، كلنا الرائد ماهر، كلنا األستاذ جمد، كلنا إخوة 
الفاضلة  تلك  أبناء  وكلنا  بشرى،  الدكتورة  للسيدة 
اليت  اجلماهري  ث عن  األوىل...«، وبعدما حتدَّ السيدة 
حزينًة،  الدموع  »تذرف  وهي  عفوية«  »بصورة  خرجت 
حولك  وتلتّف  )لبشار(  تبايعك  نفسه  الوقت  ويف 
بعدما قال ذلك كّله، توقف مروان  بعفوية«... إخل، 
الصادقة  األوىل  اجلملة  قال  ثم  الكالم،  عن  شيخو 

أمامه وقال  الذي  التابوت  إىل  نظر  ذاك:  يف خطابه 
خماطبًا الطاغية امليت: »ملاذا ال تتكلم... أنت تسمعين 

اآلن«.
كان  اليت  اجلملَة  اللحظة  تلك  يف  شيخو  قال  لقد 
األسد:  حافظ  جثة  أمام  سيقف  سوري  أي  سيقوهلا 

ملاذا أنت ال تتكلم... هل أنت مّيت حقًا؟
اجلثة  تهزُّ  مرتعشة  بيٍد  أشبه  تلك  شيخو  مجلة  كانت 
خبوف كي تتأكد من أن صاحبها قد مات. يد متسك 
وتسأل  خبوف  وتهّزها  كتفها  من  األسد  حافظ  جثة 

صاحبها: هل أنت ميت بالفعل؟
خالل أيام احلداد تلك زارنا أحد أقاربنا من الشيوعيني 
مات.  قد  األسد  حافظ  إن  ق  ُيصدِّ ال  إنه  ألبي  وقال 
ثم حّدثه عن أن ستالني حني مات بقي قادة االحتاد 
السوفياتي أيامًا ال جيرؤون على إعالن الوفاة. ثم قال 

إنه معجب بستالني.
اجلملة  وقال  الكالم،  عن  دًا  جمدَّ شيخو  مروان  ف  توقَّ
دنا  »لقد تعوَّ النفاق تلك:  الثانية يف خطبة  الصادقة 

دنا عليك يا سيدي«. عليك يا سيدي... لقد تعوَّ
دنا  الطاغية. لقد تعوَّ أيها  دنا عليك  بالفعل، لقد تعوَّ
على  دنا  تعوَّ البالد،  يف  نشرَته  الذي  اخلوف  على 
السوداء،  املخابرات  ارات  ونظَّ األمن  وفروع  الزنازين 
دنا  تعوَّ لقد  األبد«،  »إىل  اهلتاف حبياتك  على  دنا  تعوَّ

ضح بأنه ينتهي يف سنة 2000. على »األبد« الذي اتَّ
ومن بني هذا الركام من املشاعر الغريبة واملتناقضة 
بزغْت نكتة ذكية جتمع موت األسد االبن وموت األسد 
مات  حني  حافظ  بأن  تقول  وحافظ(،  )باسل  األب 
له  فقال  فيها  باسل  ابنه  بوجود  فوجئ  جهنم  ودخل 
باسل:  عليه  فردَّ  أنت شهيد«!  أساس  »َع  مستغربًا: 

»وَع أساس أنت لألبد«!
لقد ُكِسر شيء كبري يف حياة السوريني تلك األيام، 
وبعد مضي بعض الوقت اكتشفوا بأن هذا الذي ُكسر 
هو أحد أجزاء التمثال الرمزي حلافظ األسد يف عقوهلم. 
بعدما تأكدت بأن الطاغية قد  لقد بتنا نسمع الناس – 
تنتقد الفساد والظلم بشكل علين، يف الباصات  مات – 
واجلامعات والسهرات العائلية. لقد بتنا نسمع بشكل 
صريح أمساء املسؤولني ورجال املخابرات واللصوص 
من  سنة  ثالثني  بعد   – السوريون  اكتشف  الكبار. 
أن الطغاة بشٌر وميوتون مثلهم بالسرطان.  »األبد« – 

وأن  األسد  حافظ  أخبث من  أن مثة من هو  اكتشفوا 
ة. تكنية السرطان باسم »املرض اخلبيث« حمقَّ

امسه  لسارتر  كتاب  يديَّ  بني  وقع  السنة  تلك  يف 
»الذباب«، وهو كناية عن مسرحية تشرح بعمق مسألة 

احلّرية.
كان هذا الكتاب أفضل ما ميكن لي قراءته يف تلك 
متّنيت  وبسببه  الدكتاتور.  موت  أعقبت  اليت  األيام 
ملّرة واحدة أن أكون ممثاًل مسرحيًا كي أؤدي املشهد 
 – املشهد  ذلك  ث  يتحدَّ املسرحية.  تلك  يف  اخلتامي 
فأورست  فجأة.  احلرية  اكتشاف  عن   – ر  أتذكَّ كما 
امللُك على يد زوجته  أبوه  ُقتل  الذي  بطل املسرحية 
وعشيقها الذي حلَّ ملكًا مكانه، مل يكن يعرف ما عليه 

فعله: هل ينتقم لوالده أم يرضى بَقَدره؟
وأثناء ذلك كان يطلب عوَن اإلله جوبتري يف إرشاده 
إىل ما جيب عليه القيام به. وبالطبع - وكما يف كل 
العصور - كان اإلله متحالفًا مع امللك الطاغية، لذلك 

كان يثُّ أورست على الرضا بالنصيب.
عدم  ر  قرَّ فجأة  حّريته  اكتشف  الذي  أورست  لكن 

االنصياع لطلب اإلله، وبالتالي أراد الثأر ألبيه.
ره من  وعلى الفور يذهب اإلله جوبتري إىل امللك لُيحذِّ
اك يسأله امللك  أورست، طالبًا منه جتهيز جيشه. إذَّ
بًا: وهل أورست قوي إىل هذه الدرجة؟ فيجيبه  متعجِّ
بأنه  يعرف  »أورست  يكون:  ما  أبلغ  من  اإلله جبواب 

حّر«.
لقد حكى اإلله جوبتري للملك عن السّر الذي يتقامسه 
اآلهلة وامللوك وهو »أن الناس أحرار وهم ال يعرفون 

ذلك«.
يف تلك األيام اكتشف السوريون ذلك السّر من دون 
بأيديهم،  ملسوه  سارتر.  مسرحية  قراءة  إىل  احلاجة 
وضربوا على رؤوسهم بالقّوة نفسها اليت يضرب فيها 

ٌن على رأسه وهو يكتشف بأن اهلل غري موجود. متديِّ
ولذلك، وخوفًا من هذه املعرفة اليت باتت على وشك 
َي الحقًا  االنفجار، مسح النظام السوري خبروج ما مُسِّ
بـ»ربيع دمشق« الذي هو يف احلقيقة ربيع تلك اجلملة 
عن اكتشاف احلّرية، خصوصًا بعد مهزلة تعديل دستور 
رئيسًا  الطاغية  بابن  لإلتيان  دقائق  البالد يف مخس 

مكانه.
ة       32 التتمَّ

األصل  اإلغريقي  الدميوقراطية،  مصطلح  إن 
ب من كلمَتني هما »دميو«  امسًا ونظامًا، مركَّ
ومعناها الشعب و»كريتوس« ومعناها احلكم. 
وبهذا يكون معنى املصطلح »حكم الشعب«، 
وهو الذي بدأ يف اليونان منذ اإلمرباطورية اليونانية، 
وقد صار يف ما بعد مفصاًل يف حكم العامل وتطّوره 

ليصبح اليوم شعار احلضارة اإلنسانية بكاملها.
تبّنى الغرب مبدأ حكم الشعب هذا عرب مراحل طويلة 
كما  الفرنسية«  »الثورة  وأشهرها  أهمها  تأريه،  من 
بريطانيا  جتارب يف  حصلت  ذلك  وقبل  معروف،  هو 
ل منعطفًا  وأمريكا. املهم يف األمر أن هذا املبدأ شكَّ
حضاريًا يف أنظمة احلكم السائدة فانتقلت الدول من 
الدميوقراطية  إىل  واالستبدادية  التيوقراطية  األنظمة 
وها  تشرشل.  اها  مسَّ كما  سوءًا«  احلكم  أنظمة  »أقل 
حنن العرب، وبعد تأخري دام قرَنني على األقل، نصحو 
الفاعلة  القوى  كل  تقودها  عارمة  شعبية  هّبة  على 
باحلق  لتطالب  منها  الشبابية  وباألخص  يف جمتمعاتنا 
ع به اإلنسانية منذ قرون  اإلنساني املشروع الذي تتمتَّ
العربية  الدول  تداعت  وهكذا  الشعب«.  »حكم  وهو 
»الوجودي«  النداء  هلذا  استجابًة  األخرى  تلو  الواحدة 
إىل  باملاليني  ونزلت  لكيانها  التأسيسي  باملعنى 
الشوارع يف ثورات عارمة مل حتدث قط يف تأرينا، 
والعائلية...  العسكرية  الدكتاتوريات  أعتى  فسقطت 
عرب  أصداؤه  د  ترتدَّ والذي  املشرتك  الوحيد  واهلدف 
جغرافية سياسية اجتماعية عابرة للقارات هو حق هذه 
أفضل  عرب  بنفسها  نفسها  حبكم  املظلومة  الشعوب 

نظام ممكن للحكم: الدميوقراطية.
لكن األمر ليس بهذه البساطة، ذلك أنَّ هذه الشعوب 
دة،  مترُّ حاليًا بسريورة أقل ما يقال عنها إنها خطرة ومعقَّ
فالغالبية العظمى من أبنائها واقعة حتت التأثري الديين 
تلقائي  - وبشكل  أنها  بكل دالالته ومالبساته حبيث 
- تداعت ضمن سياق ديين إسالمي، ورمبا إسالموّي، 
لتمنح السلطة للحركات الدينية بكل اجتاهاتها وحسب 
باألمس  رأينا  كما  شيعّيًة  أم  كانت  سنّيًة  وجودها، 
البعيد يف إيران والعراق من بعد، ويف مصر وتونس 

هذه األيام، وقريبًا ليبيا دون أدنى شك.
إذًا املنطقة العربية تقّدم أمنوذجًا غريبًا ومتناقضًا ملا 
ر.  التحرُّ إىل  تنزع  اليت  الشعوب  إليه  أن تصبو  ميكن 

ذلك أن الدين حبكم أيديولوجيته ميضي باجتاه معاكس 
لكل قيم التحّرر والتطّور واحلداثة وحرية الفرد... ها 
حنن إذًا وبالكاد خرجنا من مأزق االستبداد العسكري 
بقيم  حمكوم  أفق  أمام  أنفسنا  جند  واألوليغارشي 
بأنها  وصفها  ميكن  حركات  لها  متثِّ غيبّية  تيوقراطية 

فة. رجعية ومتخلِّ
حتلم  العربية  الشعوب  كانت  اليت  الدميوقراطية  إن 
ل  الدماء تتحوَّ أنهارًا من  بها واليت تدفع مثن حتققها 
وبشكل تلقائي إىل ما ميكن تسميته بـ»دينوقراطّية«، 
أي سلطة الدين! إنه مأزق الربيع العربي الراهن. وهو 
ما يعتمل اليوم على الساحة العربية سياسيًا وفكريًا 
أمامه األجوبة واملواقف قبواًل  واجتماعيًا حبيث تتباين 

أو اعرتاضًا أو صمتًا.
جتربة أوروبا يف هذا امليدان ختتلف جذريًا عن جتربة 
بينهما.  الظاهر  الكبري  التشابه  رغم  العربي،  الربيع 
االستبداد  ضد  قرَنني  قبل  أوروبا  ثارت  بالطبع 
ل بامللكّية وضد االمتيازات اليت كانت  السياسي املمثَّ
والنافذة  العليا  الطبقات  إىل  األخرية  هذه  متنحها 
على  قائمة  لإلنسان  وشرعٍة  حبقوٍق  وطالبت  فيها، 
وقد  سلميًا،  السلطة  وتداول  اختيار  وحق  املساواة 
كان هلا ذلك. وهو ما يتشابه إىل حد كبري مع مطالب 
يكمن  جوهريًا  اختالفًا  أن  إاّل  اليوم.  العربية  شعوبنا 
يف العمق، وهو سر املأزق اخلطري الذي يواجه الربيع 
العربي، فامللكيات األوروبية - الفرنسية مثاًل - كانت 
السلطَتني  كلتا  وكانت  )الكنيسة(،  للدين  حليفًة 
بالكنيسة(  لة  ممثَّ والدينية  بامللكّية  لة  ممثَّ )الدينونية 
ثورات  معًا  وتواجهان  البعض،  بعضهما  على  تتكئان 
املطالبة  الفرنسية  الثورة  كانت  هنا  ومن  الشعوب. 
حبكم الشعب وحقوق اإلنسان تواجه امللكّية والكنيسة 
معًا، وكان انتصار الثورة انتصارًا عليهما معًا. بكالم 
علمانية من حيث  دنيوية  الفرنسية  الثورة  كانت  آخر 
ه والغاية. لذلك كان الثوار  األساس واملنطلق والتوجُّ
ون لرموز امللكّية والكنيسة بصفتها  الفرنسيون يتصدُّ

ر واملدنّية. ة للتطوُّ عدوَّ
بتنظيم  حتى  وال  عفوي  بشكل  هذا  يدث  مل  طبعًا 
بتأريخ  املسألة  ارتبطت  إمنا  أيديولوجي،  سياسي 
عليها  وطغت  أوروبا  حكمت  اليت  الكنسّية  السلطة 
السيئة  التفتيش  أثناء حماكم  طيلة قرون كما حدث 

البابوي واستبداده والتحالف الطويل  الصيت واحلكم 
األمد الذي نتج بعد ختّلي الكنيسة عن احلكم املباشر 
واالنضواء حتت راية امللكّية لتواصل هيمنتها بشكل 
اليت  املطلقة  امللكّية  سلطة  خالل  من  »مدنّية«  أكثر 

ورثت احلكم الكنسي.
هذا الوضع غري موجود يف العامل العربي منذ احلرب 
العسكرية  الدكتاتوريات  فأغلب  األوىل،  العاملية 
واألوليغاريتية والعائلية اليت كانت حتكم العامل العربي 
واليت تواجه مصريها اليوم أمام ثورات الشعوب كانت 
منفردة بالسلطة وغري متحالفة مع الدين إال شعارّيًا، بل 
إنها استهدفت القوى الدينية وضربتها بيد من حديد 
كما حصل يف مصر وتونس وليبيا والعراق وسوريا... 
يف هذه الدول اليت هي اليوم مسرح الثورات واملواجهة 
تقف الدكتاتوريات وحيدًة يف وجه شعوبها اليت يتل 
الدين والقوى املنظمة فيه من أحزاب وحركات موقع 
الصدارة، أي أننا أمام حالة ختتلف عما جرى يف الثورة 
الفرنسية حيث كان الفصل واضحًا وصريًا. حنن أمام 
ر شعارات  ذروة من التناقض احلاد: قوى الدين تتصدَّ
هذه  فهم  كيف ميكن  والدميوقراطية!  واحلّرية  الثورة 

املعادلة ومن ثم التعامل معها؟
ليس غريبًا أن تهرع هذه الدكتاتوريات للتلويح بفّزاعة 
للحّريات  ومصادرة  ف  ختلُّ من  وراءه  جيرُّ  وما  الدين 
إلثارة  وحضورها  للمرأة  وسحق  والفردية  االجتماعية 
ن مقابل سيناريو اجتياح  الرعب والظهور مبظهر التمدُّ
القوى الدينية لصناديق االقرتاع، وهذا فعاًل ما يصل 
يف مصر اليوم، ويف ليبيا وتونس اليت حتاول خمرجًا 
وما  الطائفّية  اهلاوية  عن  ناهيك  الوجه،  ماء  حلفظ 
ميكن أن جتّره من ويالت كاحلروب األهلية يف الدول 
اليت تعاني انقسامًا طائفيًا كما هو احلال يف العراق 

وسوريا... ما العمل إذًا؟
هنا ينقسم احملللون والسياسيون واملثقفون، وميكن 
الناس  عموم  صفوف  داخل  د  الرتدُّ هذا  مثل  ر  تصوُّ
يف مجيع هذه الدول اليت دخلت »حمدلة« الثورة. مثة 
من يقول وبشكل صريح إنه ال يريد استبداَل طاغية 
سياسي بطاغية ديين ألن هذه احلركات الدينية ال تؤمن 
يف العمق بالتحّوالت الدميوقراطية وال حبكم الشعب إال 
عندما يأتي التّيار ملصلحتها، فالدميوقراطية - واحلالة 
قطار  تركب  إذ  وأنها  هلا،  وسيلة  إال  ليست   - هذه 
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الدميوقراطية ستنسف السّكة بعد الوصول إىل 
حمطة السلطة. يضاف إىل ذلك أن الفكر الديين 
اليوم  اإلسالم  يف  وخصوصًا  بطبيعته،  غييّب 
حيث يتصاعد تأثري اإلسالميويني واملتطرفني 
القيم اإلنسانية واألخالقية  فيطغى حتى على 
اليت ميكن أن جندها يف جوهر الدين، ناهيك 
اجتماعي  كتّيار  الدين  له  ميثِّ الذي  اخلطر  عن 
مجعوي شعبوي ضد احلّريات الفردية، واملرأة 

على وجه اخلصوص.
لكن السؤال يرتدُّ على القائلني بهذا الرأي: 
إذًا إىل األبد حتت  هل سرتزح هذه الشعوب 
اليت  القمعية  الدموية  احلكومات  أبشع  أقدام 
كانت هي السبب أصاًل يف استفحال الظاهرة 
الدينية وانتشارها؟ سؤال ُيزعزع أعتى القناعات 
ألنه فعاًل يف حال جنحت األنظمة الدكتاتورية 
يف اإلفالت من قبضة هذه الثورات اليوم حتت 
هذا املرّبر فإنها ستبقى إىل أبد اآلبدين، ألن 
مثل هذه الثورات ال حتدث وال حتى مّرة كل 

مئة عام.
منطق  باجتاه  السري  بضرورة  القائلون  ومثة 
يف  جديدة  دورًة  اليوم  يبدأ  الذي  التأريخ 
ال  باألمس  وليس  العامل،  من  املنطقة  هذه 
القريب وال البعيد، فهذه »احلتمّية« التأريّية 
مل تأِت عبثًا وال هي من تدبري القوى الدينّية 
اليت تستفيد منها اآلن، بل هي وعي مرتاكم 
وغليان شعيب َظلَّ مطمورًا لعقود حتت السطح 
وقد آن األوان ليجد الشرخ احلقيقي الذي متّر 

د والثورة. من خالله مِحُم الغضب والتمرُّ
عوامل  الداخلي  والنضج  الرتاكم  هذا  رافقت 
بالتطّور  لة  ممثَّ وحداثوية  تقنّية  مهمة  خارجية 
التكنولوجي يف االتصاالت )اإلنرتنت، احملمول، 
وغريهما( وأخرى سياسية مرتبطة بنهاية احلرب 
الباردة وهيمنة العوملة اليت َأخرجت العامل من 
معادلة الرعب اليت كانت حتكُمه واليت شّكلت 
عقبة كأداء أمام حركة الشعوب وتطّورها حيث 
كانت الدكتاتوريات تتوّزع اخلارطة سواء أكانت 
شيوعية اشرتاكية يميها املعسكر االشرتاكي 
أم إمربيالية رأمسالية يميها املعسكر الغربي، 
كانت  مهما  شعبه،  ضدَّ  حليَفه  يدعم  وكلٌّ 

سلطة هذا احلليف استبداديًة.
العربي  العامل  اليوم يف  ما يدث  إذًا، ليس 
أو  »ثورة« لتيار سلفي  أو حتى  انقالبًا دينّيًا 
سواه، إمنا هو انفجاُر تسونامي يدث رمبا مّرة 
قه مرتبٌط بعوامل معّقدة  كّل بضعة قرون، وحتقُّ
شاملة،  وإنسانية  تكنولوجية  وخارجية  داخلية 
الدين  لقوى  احلالية  »اهليمنة«  فإن  هنا  ومن 
على هذه السريورة يف مرحلتها األوىل طارئة 
الزمن للشعوب ليس  تة، ولو أن حساب  موقَّ
هو ذاته لألفراد. لكن الشعوب ال ُتبنى جبيل 
واحد، وهذا ما حصل يف أوروبا حيث استغرق 
من  أكثر  فرنسا  يف  احلّقة  الدميوقراطية  بناء 

قرن... ثم »ال بّد من أن ترجتف كي تكرب« كما 
يقول الشاعر رنيه شار.

يضاف إىل ذلك، وهذا أمر ننساه بسبب انزالقنا 
أن  وأحالمنا،  رغباتنا  مصدرها  تفسريات  يف 
أو  أيديولوجية  أو  قيمة  ليست  الدميوقراطية 
مبدأ يف حد ذاتها إمنا هي آلّية فقط، أي أنها 
صيغة، ولنُقل: أعظم صيغة لتداول السلطة 
ر لقيم  سلمّيًا. لكن هذه الصيغة ميكن أن ُتسخَّ
كما  اجلوهر،  حيث  من  إنسانية  ال  ومبادئ 
حصل يف أملانيا عندما وصل هتلر إىل السلطة 
موسوليين  وصل  وعندما  دميوقراطي،  بقطار 
مع  اإليطالية...  اجلماهري  أكتاف  على  أيضًا 
للفاشية  »الدميوقراطي«  الصعود  فهذا  ذلك، 
خدَم  بل  الدميقراطية  تطّور  مينع  مل  األوروبية 

ها وترسيخها. منوَّ
القيَم  الدميوقراطية  ل  حُنمِّ أن  ميكن  ال  إذًا، 
واألهداَف والغاياِت السياسّية، التقّدمية منها 
الفوتوغرافية  الصورة  فقط  فهي  والرجعية، 
يف حلظة معّينة من الزمن لشعب يف مكان ما 
من اجلغرافيا، وهي بنظامها ومنطقها الشكل 

األمثل للتداول يف أعلى هرم السلطة.
ال جتاوز يف القول إن العامل العربي مل يعرف 
فهذه  احلكم.  يف  النظام  هذا  تأريه  طوال 
ليوم  وال  العربية  الشعوب  حُتَكم  مل  حقيقة. 
على  فق  نتَّ مل  وإذا  دميوقراطي.  بنظام  واحد 
هذا فلن نتفق على أي كلمة من بعد. لذا فبناء 
تأسيس  هو  العربي  العامل  يف  الدميوقراطية 
م اليوم اخلطوات  جذري وحجٌر أّول، وحنن نتعلَّ
األوىل يف السري على هذا الطريق الذي سارت 
عليه شعوب العامل املتحّضر ووصلت إىل ما 
اخلطر  كان  أّيًا   - أمامنا  وليس  إليه،  وصلت 
ثانيًة  وأقول  الطريق،  هذه  على  السري  إال   -
ص،  يرتبَّ الدين  كان  فإذا  اخلطر«،  كان  »أّيًا 
بهذه  شعوبنا،  أعمار  من  السنوات  هذه  يف 
املسرية فهذا ال يعين أن نعلن أنها مسرية غري 
واملدينّية  العلمانية  القوى  أن  أعرف  صاحلة. 
واحلداثوّية كلها أقلّية اليوم، وهي لن تقود 
اليت حتّررت  العربية  الدول  السلطة يف  زمام 
واليت ستتحّرر من طغيان استبدادها السياسي 
من  الدميوقراطية  بناء  لكن  مصدره،  كان  أّيًا 
خالل إرساء نظام االقرتاع واالنتخاب احلقيقي 
- وهو ما يصل اآلن بالفعل - هو حبد ذاته 
أن  أما اخلوف من  إجناز يستحق كل تضحية، 
القوى الدينية لن حترتم هذه اآللّية مستقباًل، 
اليت كسرت حاجز اخلوف  الشعوب  أن  فرأيي 
عن  تتوانى  لن  والكرامة  احلّرية  وذاقت طعم 

خلع تلك القوى إن فعلت ذلك.
مبحطة  العربي  الدميوقراطية  طريق  سيمر  رمبا 
يها »الدينوقراطية«، لكن ال خيار آخر، ألن  ُأمسِّ
التأريخ  الطواغيت هو نهاية  البقاء حتت حكم 
العربي وسقوط املستقبل يف حضن املاضي.

لديك ما يكفي من ذكريات
هذا  على  رفاق  معك  يكون  كي 

احلجر
اقعْد

هْم بالقصص وَسلِّ
فهم مثلك شاخوا

وضجرون
ُقصَّ عليهم حكاية املسافات

اليت مهما مشت
تبقى يف مكانها

أطفال  يلتهم  الذي  اجلّن  عن  أخرْبهم 
القلب

عن القلب الذي مهما َحِبَل
يبقى عاقرًا

ْثهم عن العشب الذي له عيون حدِّ
وعن الرتاب األعمى

تقول  أن  تريد  كانت  اليت  الرياح  عن 
شيئًا

ومل تقْل
ت  وعن الفراشة البيضاء الصغرية اليت دقَّ

على بابك يف ذاك الشتاء
كي تدخل وتتدفأ.

لديك رفاق على هذا احلجر
ال تدْعهم يضجرون

أخرْبهم عن اخلراف اليت بال راٍع
وعن الراعي الذي بال خراف

عن الراعي الذي ضلَّ واخلراِف اليت تعرف 
الطريق

أخرْبهم حكاية الذئب
ة وحكاية القربَّ
وحكاية الغول

وإْن مل يكن هلؤالء حكايات فاخرتْعها
اخرتْع حكايات

ورعيانًا  وخرافًا  وجّنًا  ذئابًا  اخرتْع 
وفراشات

رفاقك مثلك شاخوا
ويقعدون على حجر صغري

اخرتْع هلم مسافات.

أولئَك الذين لَكلمِتهم شكُل املوِت،
الذين اعُتِمدوا كمشّرعي العامل؛ 

وُمنحوا اإلرادة لكي يدركوا ُمتع االستسالم
آه! ما أعظَمهم حتت نوِر املصابيح،

وما أصغَرهم يف عنِي الذكرى!

ق خمّيلُتهم الذين حتدِّ
حني يئنُّ الِفْكُر يف هجعة الليل،

أولئك تشتعل فيهم عاطفُة الدم،
كمثل طفٍل ولوٍع باخلرائِط والرسوم،

انظر، إنهم يعودون، الواحد تلَو اآلخر،
وهم خائفون، ِشبه أيقاظ؛

شخوصًا ثم أشباْح
د وكأّن اجلليَد جيب أْن يرتدَّ
ويهمس يف أذِن الريح...

غزاُة املاضي؛ ثلُج الليل األبيض
حني ذوي الرهبة الذين كّنا ُنعرِّفهم بامُلنَّ

ّسون أو ُيقهرون ممن ال ُيَ
تراهم َيْهِمسوَن يف َمنامهم:

ها الَكِلُم، اْحْلنا معَك أيُّ
. إىل الباب الذي مل نفَتَحُه قطُّ

أولئك الذين يقفون بال ورقة توت
رور ُتطِعمهم األفعى من َشجرِة املعرفة كلَّ الشُّ
الذين َيلبدون والفؤوس غائصٌة يف مَجامجهم

لينتزعوا اإللَه من اآللة.

أجل: هناك من تروي لنا ذاكرُته
بكلِّ ما َتكَتِنزه...

وهنا َمن َيهيُم
كالسحابِة بال مطر.

فلينتظموا يف صفوٍف المعٍة،
ليتكّلموا بلغِة األرقام

لينفخوا الروَح يف الطني،
َحم لكن هيهاَت أْن يفتحوا أبواَب الرَّ

ألن ِنصَفهم بشٌر وِنصَفهم َنٌم
كطرِي األرملة أو الفرِس العجوز.

مالحظة: ال أريد أن أدلي بدلوي يف موضوع التناص، فهو 
موضوع خاص بنقاد الشعر الذين، من بني ما ُيشرتط عليهم أن 
تكون هلم قراءة واسعة باإلنتاج الشعري املتجانس مع القصيدة 
اليت ينشئون منها نقدًا، ناهيك عن أن مصطلح التناص بات 
أريد فقط أن  العربية تربيرًا لنصوص مليئة باالنتحاالت.  يف 
أقول: إّن كلَّ شاعٍر هلو مسكون مبا هو طاٍف على مياه ذاكرته: 
فقرات، أبيات، مُجل، ِحَكم... سبق أن قرأها بإعجاب ومن ثم 
لًة صوَب ما تنتجه قريته  نامت فيه. وغالبًا ما تستيقظ متسلِّ
هو. واألمانة تقتضي، يف هذه احلال، أْن يضَع الكاتُب بني 
مزدوجَتني كلَّ ما تسّلل أو ما مت اإلعجاب به، كإشارة للقارئ 
إىل أنه ُمقتبس... وأن عدم اإلشارة إىل مؤلفيها، ذلك ألنه 
مل يعد هلا املعنى الذي قصد إليه أصحاُبها. نعم، أعرف أن 
هناك من يفرح هلذا التسلل وكأنه نعمة نزلت من السماء على 
يف  فاجلميع،  بالسرقة،  هم  سُيتَّ أنه  آبه  غري  اجلدباء؛  قريته 
نظره، يسرق. وبالفعل، هناك كّم هائل من الذين - وأحدهم 
أعينهم  يقع حتت  ما  كل  يلطشون   - عربي  شاعر  أكرب  ُيعترب 
بدأُت  عندما  املهم،  تناص...  أنه  عي  يدَّ أمره  اكُتشف  وإذا 
بكتابة قصيدة تتناول موضوع الشعراء، هومجُت بأبيات عديدة 
كانت خمزونة يف الالوعي، بل وجدُت الغرفة اليت أعمل فيها 
قد ازدمحت بشّتى الشعراء، حتى أن بعضهم مل جيد كرسيًا 
، واآلخر يقرأ بصوٍت عاٍل أفضَل ما لديه  فظلَّ واقفًا حُمملقًا يفَّ
األبيات  من  كبري  بَكمٍّ  القمامُة  فامتألت  وإيقاعات.  من صور 
املرفوضة. اعتذرُت من أغلب الشعراء، واتفقُت فقط مع سبعة 
على أن آخذ منهم أبياتًا مهيأة لالندماج إيقاعًا ومعنى؛ جديرة 
بأن تكون ِلبنًة ضرورية يف مبنى القصيدة، أي أن ال تتمظهر 
أو اقتباس أو معارضة، وإمنا أن تغيب يف ذاكرة  كتضمني 
أخذُت كان 15 بيتًا،  جديدة مبتدئة ماضيًا جديدًا. وجمموع ما 
اآلخر  وبعضها  بعضها،  حت  نقَّ العربية،  إىل  مرتمجة  وجدتها 
تركته كما هو رغم اعوجاج الرتمجة، ألن طريقة ترمجته كانت 
املعنى  أجل  من  آخذها  مل  ألني  ذلك  إيقاعيًا،  بالغرض  تفي 
اإليقاعي املراد.  التدفق  أجل أن تساهم يف تعزيز  وإمنا من 
فاألبيات  القصيدة،  يف  انكشافًا  أكثرهم  بودلري  يكون  رمبا 
الباقية؛  األبيات  منه جد معروفة... لكن  أخذتها  اليت  الثالثة 
يف  الفاصل  املقصد   - السياق  خارج  املستلة  عشر  االثنا 
مشروع كّتابها: باوند، تشيلي، دنيس ليفرتوف، آنا أمخاتوفا، 
كارلوس وليامز، وستانلي كونيتز، هل ميكن متييزها بسهولة؟ 
مرتوك  أمر  هذا  القصيدة؟  من  طابق  أي  يف  ُوِضعت،  أين 
للقارئ الذكي وللناقد النزيه النبيه، اكتشافه! وجتدر اإلشارة 
هنا إىل أن مرتمجًا إنكليزيًا امسه ألكسيس لوكيارد، قام جبهد 

جّبار عندما ترجم »أناشيد مالدورو« و»أشعار« لوتريامون، حيث 
يف  لوتريامون  اختطفها  اليت  األصلية  الفقرات  كل  اكتشف 
كراسه »أشعار«. هل، يا ترى، لدينا نقاد على هذا املستوى؟ 
وبالتالي  الالزم...  اجلهد  وبذل  البحث  على  قدرة  هلم  نقاد 
ى »االختطاف«  ى »التناص« وما ُيسمَّ على التمييز بني ما ُيسمَّ
أن  ماركس  لكارل  سبق  أسلوب  هو  الذي   )Détournement(
استخدمه وذلك بقلب هيغل على رأسه، مستعماًل الديالكتيك يف 
دراسة التاريخ للكشف عن الطبيعة األيديولوجية ملثالّية هيغل. 
لكن لوتريامون هو أول من استعمل االختطاف تطبيقيًا ودافع 
عنه، وخاصة يف »أشعاره« حيث أخذ عددًا من اجُلمل واحِلكم 
املشهورة وغري املشهورة، فأجرى عليها تغيريات إما يف مواقع 
بعض الكلمات أو يف استبدال كلمة بكلمة أخرى. ناهيك عن 
أن امسه لوتريامون Lautréamont هو حتريف السم التريومون 
Latréaumont بطل رواية يوجني سوي »أسرار باريس«. أتكلم، 
هنا، على االختطاف ألن بيَتني من األبيات اليت أخذُتها، قمُت 
ط لشرح  باختطافهما، أي مل آخذهما كما هما. وكنموذج مبسَّ
عمل االختطاف حيث يتغريَّ موقع بعض الكلمات مع االحتفاظ 
برتكيبة اجلملة األصلية املستهدفة باالختطاف، هاك مثاًل العبارة 
نوننا إياها وكأّنها حقيقة: »ما تعلمته يف الصغر ينفعك  اليت ُيلقِّ
يف الكرب«، وها هي بعد أن مّرت يف منخل االختطاف، تكشف 
عن وظيفتها القمعية: »ما تعلمته يف الصغر يقمعك يف الكرب«. 
وأهم حركة اتبعت أسلوب لوتريامون هذا - إميانًا منها بعصيان 
الكلمات واستحالة احتواء السلطة الكّلي للمعاني املبتدعة كما 
مبدعي  »أممية  هي   - السائد  للمعنى  نهائي  حتديد  استحالة 
األوضاع« اليت لعبت دورًا كبريًا يف أحداث أيار 1968. فكتاب 
سها غي  فه مؤسِّ احلركة النظري »اجملتمع املشهدي«، الذي ألَّ
ماركس وهيغل  اختطافًا من كتابات  يكاد يكون كله  ديبور، 
وباألخص من كتاب فويرباخ »جوهر املسيحية«. وحبكم العالقة 
املتينة اليت كانت لي، يف منتصف سبعينيات القرن املاضي، 
وإىل  ة  مرَّ أدركُت،  احلركة،  هلذه  الرئيسيني  األعضاء  ببعض 
 - ُيتطف  أن  إىل  دائمة  حاجة  العربي يف  الرتاث  بأن  األبد، 
تغيري وجهته - من طرف الذين يتابعون )أو يرفضون( مسريته 
التاريية، ال أن يستشهد به مئات احلمقى من احملتوين سلفًا 
يف خطاب السلطة. إذ كما قال الفنان السويدي أزغر يورن: 
ف من جديد أو أن  »على كّل عناصر املاضي الثقايف أن ُتوظَّ
بأول  القيام  آنذاك، إىل  اإلدراك،  ختتفي«. وقد دفعين هذا 
للجاحظ،  أقوال  وجهة  تغيري  العربي:  للرتاث  تهدميية  حماولة 
ونشرها كنصوص ُعثر عليها، يف كراس ُطبع عام 1975 حتت 

عنوان: »أقوال الشراحة يف النقض واإلباحة«!

عبد القادر اجلنابي،

رسم: عبد اهلل أمحد.
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مثل  العرب«)9(  لغة  بغري  ورد  »ما  يف  القرآن  غريب 
مّما يؤّشر إىل  الفارسية والرتكية واحلبشية وغريها، 
إمكان تراجع املعاني املعجمّية احلاّفة بالنّص القرآنّي 
حلساب املعاني السياقّية كّلما اقتيدت العبارة باجّتاه 
يه غريس  التوظيف اإلنشائّي، ثّم وصواًل إىل ما ُيسمِّ
بـ»املعنى احملايد« و»الداللة احملايدة«)10( تلك الدالالت 
املقّومات  باالعتبار  آخذين  مقاميًا  عها  تتبُّ إىل  تدعونا 

الثقافّية املؤّسسة حلوار القرآنّي والشعرّي.
القرآني  للمقال  تأويل  عملّية  كّل  فإن  األثناء،  يف 
بالعودة إىل املقام الشعري، تتّم بالتزامن مع عدول 
عن »احلقيقة« واقتياد للعبارة باجّتاه »اجملاز«. وهذا ما 
ملسه املفّسرون والفقهاء قبل النقاد واألدباء، قال 
لّلفظ  صرفًا  تأويل  كّل  يكون  أن  »ويشبه  الغزالي: 
عن احلقيقة إىل اجملاز، وكذلك ختصيص العموم يرّد 

اللفظ عن احلقيقة إىل اجملاز«)11(.
و»اجملاز«  »احلقيقة«  بني  املفهومّية  احلدود  أّن  بيد 
شديدة املرونة، إذ ال ُيعرف حتديدًا متى تنتهي احلقيقُة 
ليبدأ اجملاز، مّما َطرَح عند البالغيني والنقاد القدامى 
مسائل نقدية عميقة حول طبيعة العالقة بني العقيدة 
عمد  القرآن  أّن  إىل  ذهب  اجلاحظ  أن  حّتى  واألدب، 
قصدًا إىل بيان الفروقات الفنّية بني القرآن والشعر 
رفعًا ملا قد يصل من التباس بني كّل من »احلقيقة« 
و»اجملاز« و»اإلعجاز«. »فسّمى اهلُل كتاَبه امسًا خمالفًا 
ى العرُب كالمهم على اجُلمل والتفصيل، مّسى  مِلا مسَّ
مجلته قرآنًا كما مّسوا ديوانًا، وبعضه سورة كقصيدة، 

وبعضها آية كالبيت، وآخرها فاصلة كقافية«)12(.
االشرتاك  رّد  على  اآلخر  البعض  حرص  املقابل  يف 
إىل  نسبتهما  االشرتاك يف  إىل  والشعر  القرآن  بني 
العربية، ويف هذا املعنى قال اخلفاجي: »إّنه ال فرق 
بني مشاركة بعض القرآن لغريه من الكالم يف كونه 
مسجوعًا، وبني مشاركة مجيعه يف كونه َعَرضًا وصوتًا 

وحروفًا وكالمًا وعربيًا ومؤّلفًا«)13(.
ومل تكن تلك املواقف سوى حماولة للبحث عن موضع 
وسط بني من ذهبوا إىل نفي الشعر عن القرآن، ومن 
احتّجوا على أّن القرآن يتخّلله شعٌر كثري خصوصًا يف 

الوزن واإليقاع. 
ِق اهلَل  فمّما ُعدَّ من حبر املتقارب مثاًل قوله: »وَمْن يتَّ
َتِسُب« )سورة  َرجًا، وَيْرزقُه ِمْن حيُث ال َيْ َعْل َلُه خَمْ جَيْ

الطالق، 2 - 3(.
ُب بالديِن،  ومن حبر اخلفيف قوله: »أرأيَت الذي ُيكذِّ
فذلَك الذي َيُدعُّ اليتيَم« )سورة املاعون، 1 - 2(. »وقد 

ن أبو نواس اآلية يف شعره، فَفَصل وقال: َضمَّ
وَقَرا ُمْعِلنًا ليْصَدَع قليب

واهلوى يصدُع الفؤاَد السقيما
يـ ُب بالدِّ أرأيَت الذي ُيكذِّ

ـِن فذاَك الذي َيـُدعُّ اليتيمـا« )14( )اخلفيف(.

مثل هذه اآليات، وغريها كثري يف القرآن، اضَطرَّت 
النقاد لتعديل »عيار الشعر«، فلم يعد »قواًل موزونًا 
شرطان  إليه  ُأضيف  بل  معنى«)15(،  على  يدّل  مقّفى 
حّتى ال يلتبس بالقرآن، أّوهلما القصد والنّية وثانيهما 
ابن  يقول  النّية  شرط  ففي  املنظومة،  األبيات  عدد 
أشياء  أربعة  على  النّية  بعد  يقوم  »الشعر  رشيق: 
اللفظ والوزن واملعنى والقافية. فهذا هو حّد  وهي 

بشعر،  وليس  مقّفى  موزونًا  الكالم  من  ألّن  الشعر، 
زنت من القرآن ومن  لعدم القصد والنّية، كأشياء اتَّ
شرط  إىل  فيضيف  الباقاّلني  أّما  النيّب...«)16(.  كالم 
النّية عدد األبيات موّضحًا أّن »أقّل ما يكون منه شعرًا 
فق قوافيها، ومل يّتفق ذلك يف  أربعة أبيات بعد أن تتَّ

القرآن حبال«)17(.
وحقيقة األمر أّن حوار القرآنّي مع الشعرّي سرعان ما 
رين ليطرح منافسة غري معلنة بني  أفلت من زمام املفسِّ
فصاحة القرآن وفصاحة الشعر، حتى أنها طفت على 
منابر األدباء وسجاالت النّقاد خصوصًا َمن تأّثر منهم 
حبركة املعتزلة، معتربين أّن ما ُأتيح للقرآن من تعظيم 
اليت  األذهان  على  توارده  وكثرة  شهرته  سببه  إمّنا 
خّزنته يف الذاكرة، وتواتره على األلسن اليت هلجت به 
فت من منزلته الروحّية يف قلوب املسلمني،  إىل أن كثَّ
ولو توافر للشعر ما توافر للقرآن لضاهاه مكانة. ويف 
هذا السياق ُيروى أّن أبا العالء املعّري أّلف كتابًا يف 
معارضة القرآن مّساه »الفصول والغايات يف جماراة 
ور واآليات«، وقد قيل له يف شعره الذي عارض  السُّ
به القرآن: »ما هذا إاّل جّيد غري أّنه ليس عليه طالوة 
احملاريب  األلسُن يف  تصقَله  »حّتى  فقال:  القرآن«. 

أربع مائة سنة، وعند ذلك أنظروا كيف يكون«)18(.
ولئن انتهى معظم النّقاد القدامى إىل تفضيل اجملاز 
عقائدّية،  العتبارات  الشعرّي  اجملاز  على  القرآنّي 
فإّنهم فتحوا الباب على مصراعيه أمام حوار الشعرّي 
والدييّن، دون أن يقدح الشعر يف قدسّية القرآن، أو 

خذ الدين حّجة للجم قرائح الشعراء. ُيتَّ
فمثلما  مقاله،  مقام  لكّل  أّن  األدب  نّقاد  أدرك  لقد 
الدينية  شروطها  والفقه  التفسري  لعلوم  ُرمست 
وضوابطها املعرفية، فقد وضعت للنقد األدبّي مقّوماته 
الكتابة  أريّية  أسسًا تضمن  اليت ضبطوا هلا  وآلّياته 
االستعمال  عن  »االنزياح«  مجالّيات  وتراعي  اإلبداعية 
القرآنّي. ومن هؤالء النّقاد قدامة بن جعفر الذي رأى 
أّن »املعاني كّلها معّرضة للشاعر، وله أن يتكّلم منها 
يروم  معنى  عليه  أن يظر  غري  من  وآثر،  أحّب  فيما 
مّما  نفسه  يف  املعنى  فحاشة  وليست  فيه.  الكالم 

ُيزيل جودة الشعر فيه«)19(.
جرأة يف  وأشّد  أكثر صرامة  اجلرجاني فكان  رأي  أّما 
منها  األخالقية  املعيارية،  األحكام  من  الشعر  حترير 
والدينية: »فلو كانت الديانة عارًا على الشعر، وكان 
مُيحى  أن  لوجب  الشاعر،  ر  لتأخُّ سببًا  االعتقاد  سوء 
ت  اسم أبي نواس من الدواوين ويذف ذكره إذا ُعدَّ
الطبقات، ولكان أوالهم بذلك أهل اجلاهلّية ومن تشهد 
زهري  بن  يكون كعب  أن  ولوجب  بالكفر،  عليه  األّمة 
وابن الزبعرى وأضرابهما مّمن تناول رسول اهلل صّلى 
ُبْكمًا خرسًا مفحمني،  اهلل عليه وسّلم وعاب أصحابه، 

لكّن األمرين متباينان، والدين مبعزل عن الشعر«)20(.
مع  التعامل  على  النّقاد  حرص  ذاته،  املنطلق  من 
فّنية مجالية، ومل جيد  معايري  اعتمادًا على  االقتباس 
اآليات  أن يسوقوا مناذج من  حرجًا يف  القرآن  علماء 
القرآنية اليت ضّمنها الشعراء قصائدهم حّتى اخلمرّية 
َلْت  منها، ومثال ذلك قوله: »وَداِنيًة عَليِهْم ِظالهُلا وُذلِّ
قطوُفها َتْذلياًل« )سورة اإلنسان، 14(، فالتناسب بني 
ع  القرآنّي والكالم الشعرّي كثريًا ما شجَّ الكالم  وزن 
الشعراء على االقتباس والتضمني، وقد »ذكر عن أبي 

ن ذلك شعرًا وهو قوله: نواس أّنه ضمَّ
لٍس ُوُجوُههم َوِفْتَية يف جَمْ
رياُنهم قد َعَدُموا التثقيال

ودانيـًة عليهم ظالهُلا
لْت ُقطوُفها تْذليال«)21( )الرجز(. وُذلِّ
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يقف املتتّبُع حلوار الشعر والقرآن على حقيقة 
مفادها أّن الوظيفة اإلفهامية اإلبالغية كانت 
فقد  اجلمالية.  اإلنشائية  الوظيفة  من  أسبق 
اَق إىل حماورة الشعر رفعًا  كان القرآُن السبَّ
من  مجلة  بني  التباس  من  العربية  بالذاكرة  علق  ملا 
ْحر. لذلك دعا  املفاهيم أهّمها: الشعر والكهنوت والسِّ
اهلل بوضوح وصرامة إىل ضرورة الفصل بني القرآن 
مناُه  علَّ »وما  قوله:  أهّمها  عديدة  آيات  يف  والشعر 
ُمبني«  وقرآٌن  ِذْكٌر  إالَّ  هَو  ِإْن  لُه،  ينبغي  وما  عَر  الشِّ
)سورة يس، 69(، وقوله أيضًا: »وما هو بَقوِل شاعٍر 

قلياًل ما ُتؤمنون« )سورة احلاّقة، 41(.
بيد أّن مثل تلك اآليات قد تضّمنت إقرارًا ضمنّيًا بأّن 
صلة  ذي  معيار  على  الشعر  على  َل  ُفضِّ إمّنا  القرآن 
واليت  والبيان،  الفصاحة  ومقّومات  اللغوّي  باإلعجاز 
سبق للشعراء أن تفاضلوا على أساسها، إذ كثريًا ما 
حترص آيات القرآن على التذكري مبلمَحني يف لغة النّص 
املقّدس أّوهلما ميزة العروبة وثانيهما ميزة البيان مثل 
ا أنزلناُه قرآنًا عربيًا« )سورة يوسف، 2( أو  قوله: »إنَّ

قوله: »بلسان عربيٍّ ُمبني« )سورة الشعراء، 195(.
ولئن كانت عروبة القرآن موضع إمجاع، فإّن اللغويني 
واملفّسرين قد اختلفوا يف حتديد ضوابط البيان وعالقته 
مبعايري فصاحة اللفظ ومدى قدرته على ضمان شروط 
التواصل ناهيك عن حتقيق مطلب اإلعجاز اللغوّي. وهنا 

ُطرحت مسائل »الغريب« و»امُلْشكل« و»املتشابه«.
العربية  لفصاحة  األرقى  املعيار  هو  الشعر  كان  ومّلا 
د  ُيبدِّ مالذًا  الصحابة  بعض  ذه  اختَّ فقد  اإلسالم،  قبل 
حريتهم كّلما اشتبهت عليهم ألفاظ من غريب القرآن، 
وأشكلْت تراكيبه، والتبست معانيه. مّما دفعهم إىل 
فتح منافذ احلوار بني اآلية القرآنّية والبيت الشعرّي، 

لة. َور املشكَّ َور امُلنَزلة والصُّ أي بني السُّ
يف هذا السياق تناقل املفّسرون قواًل مأثورًا عن عمر 
معنى  عن  املنرب،  على  وهو  فيه،  سأل  اخلطاب  بن 
ٍف« )سورة النحل، 47(، »فسكت  وُّ »أْو يأُخَذُهْم على خَتَ
لغتنا،  هذه  فقال:  هذيل  من  شيخ  فقام  احلاضرون 
التخّوف هو التنّقص، فقال: فهل تعرف العرُب ذلك 
يف أشعارها؟ قال: نعم. قال شاعرنا، وأنشد لزهري:

ْحُل ِمنها تاِمكًا َقِردًا ّوَف الرَّ خَتَ
َفُن )البسيط( ْبعِة الـسَّ َف ُعوَد النَّ وَّ َكما خَتَ

وا.  َتِضلُّ ال  بديوانكم  عليكم  الناس  أيها  عمر:  قال 
فيه  فإّن  اجلاهلّية،  ِشعر  قال:  ديواننا؟  وما  فقالوا: 

تفسري كتابكم«)1(.
بني  احلوار  لتعميق  قادحًا  كانت  التآويل  تلك  مثل 
الشعرّي والقرآنّي يف مستوَيني: األّول معجمّي داللّي 
غايته تفسري القرآن، والثاني بالغّي نقدّي طرح مسائل 

املوازنة بني اإلعجاز واجملاز.

اشرتاك يف امَلاز، اختالف يف املقاصد
املختلف  »اللفظ  فصل  يف  القرشي  زيد  أبو  يقول 
كالم  يف  ما  مثل  القرآن  »ويف  املعاني«:  وجماز 
حّتى  املعاني«)2(،  وجماز  املختلف،  اللفظ  من  العرب 
التعبريية  َور  الصُّ التماثل يف  أحيانًا  أّن اجملاز يتعّدى 
ن القرآن »تناّصًا«  ليطال الرتاكيب اللفظية، فقد تضمَّ
مع تراكيب شعرية كانت قد ترّسخت يف جماز اللغة 
رّواد  عند  ذكرها  وتوارد  القرآن،  نزول  قبل  العربية 
نقد الشعر أمثال أبي ساّلم اجلمحي وأبي زيد القرشي: 

ومن ذلك قول طرفة:
مَجالّيٌة وْجناُء َحْرٌف، خَتاهُلا

دا )الطويل( ْحِل، َصْرحا مُمرَّ بأْنَساِعها والرَّ

د: ما عملْته َمردُة اجلّن، وهو  ْرح: القصر، واملمرَّ الصَّ
)سورة  َقواريَر«)3(  ِمْن  ٌد  مُمرَّ »َصْرٌح  القرآني:  القول 
النمل، 44(. وليس منهج القرشي سوى اقتفاء ألثر 
عبد اهلل بن عّباس، ولكن بتغيري املنطلقات واملقاصد، 
ابن  مع  قد حتّول،  كان  بالشعر  االستشهاد  أّن  ذلك 
نقلوا  فقد  رين،  املفسِّ عند  مألوف  نهج  إىل  عّباس، 
تواترًا  أكثرها  واملخضرمني،  للجاهليني  أشعارًا  عنه 
والنابغة  ولبيد  العبد  بن  وطرفة  القيس  المرئ  كان 
ا«  واألعشى، كأن يشرح قول القرآن: »وَحنانًا ِمْن َلُدنَّ
)سورة مريم، 13( بـ»رمحة من عندنا« مستشهدًا ببيت 

طرفة بن العبد:
أبا ُمْنذٍر أْفنيَت فاْسَتبِق َبعَضنا

رِّ َأهوُن ِمن بعِض)4( )الطويل( َحناَنْيَك بعُض الشَّ

ف تفسري ابن عّباس عند املعنى املعجمّي بل  ال يتوقَّ
يتجاوزه إىل معاٍن جمازّية حصرتها الصور الشعرية يف 
القصيدة الغزلّية، حّتى أن املقال قد يكون إباحيًا يف 

غرضه ال يليق بقدسّية املقام، مثل االستشهاد على 
ِة« )سورة القصص،  قوله: »َتُنوُء بالُعْصَبِة ُأولي الُقوَّ

76(، بقول امرئ القيس:
مْتشي فُتثقُلها َعجيزُتها

عيِف َيُنوُء بالَوْسِق)5( )الكامل( مْشَي الضَّ

فال مرّبر إلدراج الغزل اإلباحّي يف معرض تفسري اآلية، 
سوى احلرص الشديد على تطويع املعجم الشعري خلدمة 
ر أّن »تنوء« معناها  ح املفسِّ العبارة القرآنية بأن ُيوضِّ

»تثقل«، دومنا اعتبار الختالف احلقول الداللية.
اهلادي  الدكتور  ومنهم  الدارسني،  بعض  أن  ورغم 
مثل  نسبة  التشكيك يف  إىل  ذهبوا  قد  اجلطالوي)6(، 
تلك التفاسري إىل ابن عّباس، فإّننا نّدعي أن املانع، 
إن ُوِجد، ليس هو املانع األخالقي، إذ تروي مصّنفات 
األدب واملعاجم عن ابن عّباس ما يدّل على حتّرره الكّلي 
من االعتبارات املعيارية يف تناول الشعر، دينيًة كانت 
أم أخالقيًة. يف السياق ذاته أورد ابن رشيق: »وسئل 
ابن عّباس: هل الشعر ِمْن رفث القول؟ فأنَشَد: وهنَّ 
ميشني بنا هميسا/ إن تصدق الطري ننْك مليسا، وقال: 

إمّنا الرَّفُث عند النساء، ثّم أْحَرَم للصالة«)7(.
ح ابن منظور السياق الذي قال فيه ابن عّباس  يوضِّ
البيت الشعري ذاته يف معرض شرحه ملاّدة »رفث«، 
فأخذ  رمًا،  حُمْ كان  أنه  عّباس  ابن  عن  »وُروي  قال: 
بذنب ناقة من الرِّكاِب وهو يقول: وهّن ميشني...، 
َفَث وأنَت حُمِرٌم؟ فقال  فقيل له: يا أبا عّباس أتقول الرَّ
إمّنا الرفث ما خوطبت به النساء. يقصد قوله تعاىل: 
َفُث إىل نسائكم، ُهنَّ ِلباٌس  »ُأِحلَّ َلُكم لْيَلَة الصياِم الرَّ
« )سورة البقرة، 187(، فأّما أن  نَّ َلُكْم وأْنُتْم ِلباٌس هَلُ
يرفث يف كالمه فليس داخل يف قوله تعاىل: »فَمْن 
َفَرَض ِفيهنَّ احَلجَّ فال َرَفَث وال ُفُسوَق وال ِجداَل يف 

« )سورة البقرة، 197(«)8(. احلجِّ
ل اجملاز القرآني  بناء على ما تقّدم، يتأّكد لدينا أّن مَتثُّ
مل يتّم مبعزل عن معيار حاضر بديهًة عند املفّسرين 
والبالغيني القدامى، أال وهو اجملاز الشعرّي. وإن دّل 
القرآني  املعجم  أّن  على  يدّل  فإمّنا  شيء  على  ذلك 
ُتفهم  مل  القرآن  لغة  إّن  بل  بذاته،  مكتفيًا  يكن  مل 
أحيانًا.  والعجم  العرب،  لغات  من  غريها  عن  مبعزل 
من  مفردات  استعراض  على  القرآن  علماء  درج  فقد 

أبو نؤاس،

رسم: عبد اهلل أمحد.
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صرخات احلرب
إىل فمها الذي يشبه صرخات 

احلرب.
إىل الذين يسقطون ويف رأسهم الفجر 

طرٌي جبناَحني.

طريق دمشق
ُأفّكر مثاًل أن نستقّل سّيارة أجرة،

وخنتبىء أنا وأنِت يف اجلبل قرب مقام 
ابن عربي.

صورة  لِك  يأخذ  أن  يريد  الفوتوغرايف 
على طريق دمشق

يوحنا  بيت  ينتظرونِك يف  أبناؤِك  بينما 
املعمدان:

من  ملالٍك  حتدُث  كاملٌة  حياٌة  حيث  هنا 
العصر الوسيط.

يف تلك الساعة.
املفتوحُة  اجلراُح  حيث  املكان  ذلك  يف 

مرتفعٌة عن األرض،
والبشُر يصرُي هلم أجنحة.

مدينة العميان
القدَمنِي  حايف  إليِك  أذهب  أن  أريد 

وليس معي أجرة الطريق.
مقطوٌع من شجرٍة متيُل أمام بيتِك.

أريُد أن أهرب إىل سّن العشرين،
ألنين مل أستطع نسياَن رائحة جسدِك

يف مدينة العميان.

هذا الوجه السوري
تستطيع  ما  كل  السوري،  الوجه  هذا 

فعله، أن تعيده
إىل رسوم سيزان املائية.

مجيٌل أن يكون متثااًل نصفيًا بدون شك، 
وال يطاله التلف،

والنجوم ال تتزحزح من العيَنني،
بارعًة يف لوح مصري  ليبدو مجلًة  حتى 

قديم. 

شجرٌة وحيدة
م  هذا الشخص الذي يقُف حّيًا وال ُيسلِّ

نفسه،
كي  ويذهب  التاريية  رقصته  يرقُص 

يبكي مع األمساك.

ما ييُط به:
جرحى أمام املنازل وشجرٌة وحيدة.

حتت مشس القفقاس
مل أقصد اإلساءَة وأنِت متوتنَي ألجلي: 
أنتظرِك مثل شركسّي يلُم حبصري حتت 

مشس القفقاس،
أو أرمين يّن إىل جبل آرارات من نافذة 

قطار يف حمطة احلجاز،
أو فلسطيين من الشتات يفظ وجه أّمه 

جّيدًا،
أغاني  كّل  البزق  على  يعزف  كردّي  أو 

اهلل احلزينة.
 

أنتظرِك
أنتظرِك وعيناي مغمضتان.

كّل هذا الدم ال أستطيع وصفه
كيف لي أن أبلغ سّن الرشد وأنا أركض 

حنوِك
سكراَن بعض الشيء، وكّل هذا الدم ال 

أستطيع وصفه
حتى يف حياٍة شريرة.

جسُدِك املكتوُب بإفراٍط لُه غرابة احليِل 
الصغريِة،

الكثري من ألف ليلة وليلة سورّية،
واهلالل اخلصيب كتاٌب منزوٌع من غالفِه.

احلّرية
الطرُي الذي أضعناُه يف طفولتنا

على حواّف الرباري واجلروف.

عرس إسبارطي
ًة على جسر العاصي مرَّ

هناك حيث اخليوُل تستحمُّ كأنها ذاهبة 
إىل عرٍس إسبارطّي،

على  قة  معلَّ كثرية  ثياب  قطع  بينما 
األشجار،

وفتيٌة يسبحون
يف املاِء األخضر

مع قطع اخلبز واحلالوة والضحك.

على  منهم حممواًل  واحٌد  سيذهُب  مساًء 
حمّفٍة

ولون جسده يشبه النهر.
 

كلُّ يوم يّر
كّل يوم ميّر هو تنهيدٌة

أمام بابِك املوصد،
فُمِك الذي يرجتُف يسحر الرجاَل الذاهبني 

إىل احلرِب،
بينما طوال الليل

سن  يف  وكأنين  وجهِك  إىل  ألتفُت 
السابعة عشرة.

 
مدينة إله الشمس

يف مدينة إله الشمس 
األيدي يف الشوارع ترسُم اهلل حزينًا مثل 

أبناء القرى
على  يأتي  كي  الغيم  ينتظرون  وهم 

ظهور احلمالن.

األم العظيمة
تنام مكشوفة الرأس:
جسُدها خبُز القربان،

ب. جسُدها الذي يتعذَّ

ال أحد
ال أحد سوف ينجو
ال طري وال شجرة.

شجُر اهلل
الرعاع ينقصهم اإلحساس بالشرف،

ينقُصهم امسِك الذي حتمله األحصنة إىل 
الرباري،

وا  يرشُّ كي  العنف  أبناُء  يأخذِك  بينما 
عليِك العطر

دون أن ينتبه أحٌد إىل شجر اهلل
الذي يطلُع من الدم.

أريد أن أحلم بِك على مهل
سوريا اليت أشتاق إليها كثريًا:

ظل  يف  ولو  الطويلَة  حربِك  ضعي 
شجرة،

أريُد أن أحلم بك على مهل
دون أن أذرَف دمعة واحدة.

آخر الليل
وأرواحهم تستلقي آخر الليل
مثل أشجار املزارع البعيدة.

أوديسة

إىل حازم العظمة

هل تعتقد هذا الصيف 
وجنُم القطب الذي ما زال مثل الكمثرى 

ح فوق جبل قاسيون؟ يرتنَّ

هناك مل تستطع املرأة اجلميلة،
الكرسي  على  جتلس  كانت  اليت 

اخلشيب،
مسافة  من  دمشق  وجه  ُتنسيين  أن 

ليست بعيدة،
وأنت تقرأ عن الغزاة

ومتاهة بورخيس
والقّديسني اهلائمني على وجوههم.

أكرم قطريب،

رسم: عبد اهلل أمحد.

أصل  من  فرنسية  شاعرة 
يف  ُولدت  أنكلوسكسوني. 
حزيران   11 بتاريخ  لندن 
وأم  اسكتلندي  أب  من   1877
كانت  تارن«.  »بولني  باسم  أمريكية، 
وباريس.  لندن  بني  موّزعة  طفولتها 
تويف والدها عام 1886 تاركًا هلا مرياثًا 
كبريًا جعلها يف حببوحة من العيش بقية 
حياتها. أقامت رينيه فيفيان منذ العام 
1899 يف باريس بينما عادت عائلتها إىل 
لندن، وكانت تسافر كثريًا أثناء ذلك. 
مْت  صديقتها احلميمة فيوليت شيليتو قدَّ
اليت  بارني  ناتالي  نفسه  العام  هلا يف 
عالقتها  بسبب  الثقايف  الوسط  أثارت 
ليليان  واحملظية  الراقصة  مع  العشقية 
ميوهلا  بازدواجية  املعروفة  بوجي  دي 
اجلنسية. صدرت جمموعة رينيه فيفيان 
الشعرية األوىل »حبوث وممهدات« عام 
ن احلرف األول  1901 باسم مستعار يتضمَّ
 R. :لالسم األول واالسم الكامل الثاني
فيوليت  العام  ذلك  ماتت يف   .Vivien
ميتة تراجيدية، ووقعت القطيعة األوىل 
التقت  أشهر  وبعد  بارني،  ناتالي  مع 
دي  زويلني  هيلني  بالبارونة  فيفيان 
جمموعتها  أصدرت   1902 عام  تايليت. 
مع جملد  بالرتافق  وغبار«  »رماد  الثانية 
من النثر الشعري بعنوان »ضباب اخللجان 
األدبي  النقد  حّياها  حيث  الضّيقة« 
سنة  الكبرية«.  العام  »شاعرة  بصفتها 
»استحضارات«،  نشرت جمموعتها   1903
سافو،  لنصوص  حديثة  ترمجة  وكذلك 
وجملدًا آخر من النثر بعنوان »من األخضر 
 .Renée Vivien :إىل البنفسجي« بتوقيع
على  الذاتية  سريتها  ظهرت   1904 عام 
شكل رواية: »امرأٌة بدْت لي«، وأصدرت 
قصصها القصرية حتت عنوان »السّيدة 
حديثة  ترمجات  تلتها  الذئبة«،  بهيئة 
لثماني شاعرات يونانيات، وجمموعة من 

العميان«.  »فينوس  املعنونة  القصائد 
مع  مراسالتها  بدأت  نفسه  العام  يف 
كرمية. واألخرية هي كرمية طرخان باشا، 
وزيرًا  صار  تركي  دبلوماسي  زوجة 
للحكومة  رئيسًا  ثم  اخلارجية،  للشؤون 
نعرف  1918. وال  تة سنة  املوقَّ األلبانية 
الشاعرة  عالقة  طبيعة  عن  أكيدًا  شيئًا 
تتقن  كانت  اليت  الشرقية  املرأة  بهذه 
فيفيان  أجنزت   1905 عام  الفرنسية. 
بدْت  »امرأٌة  روايتها  من  جديدة  نسخة 
جمالت  مع  تتعاون  وصارت  لي«، 
نشرت   1906 عام  عّدة.  فرنسية  أدبية 
األيدي  حلظة  »يف  الشعرية  جمموعتها 
أكثر  الصحافة  أصبحت  املضمومة«. 
فضواًل بشأنها، والنقد األدبي أكثر مياًل 
عنها، وبدا اجلمهور وكأنه يسخر منها. 
 1907 عام  يف  تتدهور.  صحتها  بدأت 
منطفئة«،  »مشاعل  جمموعتها  نشرْت 
»أغنيات  بعنوان  هلا  شعرية  وخمتارات 
ساخرة  نثرية  وأعمااًل  ظلي«،  أجل  من 
ة. يف عام 1908 أصدرْت جملدًا َحَكميًا  عدَّ
وجمموعتها  سيلفسرت«،  »ألبوم  عنوانه 
أيضًا  نثر«.  و»قصائد  ْور«  »خُمُ الشعرية 
قطعت كل مراسلة مع صديقتها البعيدة 
كرمية. ويف عام 1909 أصدرت »السرية 
صحتها  تدهورت  بولني«.  آلن  الذاتية 
أعماهلا  حْت  األثناء. نقَّ بشكل كبري هذه 
بشكل كامل، ونشرت خمتارات أخرى من 
فيفيان  رينيه  توفيت  نثرها.  قصائد 
الثانية  سن  يف   ،1909 نوفمرب   18 يف 
باسي.  مقربة  يف  وُدفنت  والثالثني، 
وبعد وفاتها صدرت هلا جمموعات شعرية 
و»اخِلَرق«  املراكب«  »رياح  منها  عديدة 
و»قصائد مستعادة«. وكانت قد كتبت 
أكثر من عشرة كتب باسم مستعار آخر 
مع  بالتعاون  أو  ريفريسدال«  »بول  هو 
تسعى  احلالية  الرتمجة  زايلني.  هيلني 
د قدر املمكن بالنص األصلي. إىل التقيُّ

إىل املرأة املعشوقة
لة، يف الضباب  عندما أتيِت، خبطوٍة متمهِّ
كانت السماء ختلط الكريستال والفوالذ 

بالذهب
ِزر نفسه بتثنٍّ غامض جسدِك كان َيْ

أكثر ليونة من املوجة وأكثر طراوة من الرغوة
كان املساء الصيفّي يبدو حلمًا شرقيًا

من زهر ومن صندل.

الطويلة  الزنابُق  كانت  أرتعُش.  كنُت 
املتدّينة والشاحبة متوت بني يَديِك كما 

لو أنها مشوع باردة.
بني  من  تهرب  كانت  الفّواحة  روائحها 

أصابعِك
يف اهلبة امُلغمى عليها للقلق األعظم.

كان يفوح من ثيابِك الشفافة االحتضاُر 
واحلبُّ على التناوب.

أحسسُت على شفيتَّ اخلرساوين 
ارجتاَف عذوبِة وذعِر قبلتِك األوىل.

حتت خطواتِك مسعُت القيثارات تتحطم
ُمْطلقة حنو السماء سأَم الشعراء املزهّو 
قات أصوات تْنقص بفتور )و( بني تدفُّ

ظهرِت لي شقراء.

و)بـ(الروح العطشى لألبدية، للمستحيل،
م على نطاق واسع لالنهائي، أريُد أن ُأنغِّ

نشيَد السحر واالنبهار.
متعتعًا  صعد  الشعري  املقطع  لكن 
وشاقًا، انعكاسًا ساذجًا، صدًى صبيانيًا، 

طريانًا معاقًا، حنو إلوهيتك.

أغنية
ة الثقيلة كيف )لي( نسيان الطيَّ

ألكمامك اجلميلة الرائقة،
عاج اجلسد الذي جتري فيه

الرجفة الزرقاء للعروق؟

أمْل تشعري للحظٍة
بروحي اليت كانت تذهب وهْلانة

مِثلًة بقلقها العبثّي،
حنو شفَتيِك العزيزَتني البعيدَتني؟

وكيف مل تلتِق أبدًا
بـ)ذاك( االخنطاف العاتي )عينه(،

له  معاودتِك  )له(،  نسيانِك  )كيف( 
وحلمِك )به( مثلما حلمُت على فمِك؟

أغنية
املساء يصّب نصف الصبغات

ل أناشيَد وُيفضِّ
زهور الفريونيكا والياقوتيات،

زهور السوسن وخبور مريم.

انة جاذبياتي )األرضية( اجملروحة فتَّ
من قبالتِك اخلفيفة الباردة
أنت ختلطني بأحالم يقظيت
املالَمسَة البيضاَء ألصابعِك

أغنية
من فستانِك ذي الطّيات الطويلة الطافية

تفيض كل األوهام،
ِضرين لي الربيع وأنت حُتْ

بني يَديِك الشقراوين اخلفيفَتني.

دفّية أخشى من الرعشة الصُّ
ُس لثدَييِك الناحَلني، ال أتلمَّ
إال مرجتفة جسدِك املقّدس،
)و( أخشى من فتنة فمِك.

أشعر بنفسي كبرية حّد األرباب
عندما، يف عناق عنيد، ختتفي الكدمتان 

الزرقاوان لعيَنيِك يف عذوبة هامدة.

ولكن عندما ُيغمى على )صرخيت(ـ  صرخة 
احلب، وأنِت بني ذراعيَّ جّد بيضاء،

تبتسمني وال جتيبينين،
دان روحي... عيناِك املغلقتان جُتمِّ

أخشى - ها هو الندم الطيفّي
الذي لن ُيْسكته االخنطاف -

أن أؤذيِك مبداعبٍة غري مقصودة.

شاكر لعييب،

رسم: عبد اهلل أمحد.
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العام  هذا  العريقة  اهلالل«  »دار  احتفلت 
 )1914  -  1861( زيدان  جرجي  سها  مبؤسِّ
إذ  ميالده،  على  عامًا   150 مرور  مبناسبة 
جامعته  ترك  يوم  الطب  دراسة  خسرته 
يف  ومستشرقيها  بأهلها  العربية  الثقافة  لتكسبه 
رت  فجَّ ُتضاهى  ال  عبقرية  بوصفه  العشرين  القرن 
وروائيًا  خًا  ومؤرِّ وصحافيًا  مرتمجًا  اإلبداعية  شخصيته 
جمّليًا. صحيفة »الغاوون« حتتفل به على طريقتها إذ 
اليت  األدبية  املناظرات  نفائس  إحدى  لقرائها  ُترج 
قادها زيدان مع شعراء ونقاد آخرين لتكريس »الشعر 
العصري« ومنه »الشعر املنثور« بني عاَمي 1905 و1912.

منذ أن التحق زيدان مبجلة »املقتطف« عام 1886 وضع 
مقاالٍت وأحباثًا عديدة عن احلضارة العربية من تاريخ 
وأدب وعلوم وفنون، وعلى إثرها أجنز كتابه العمدة 
ن اإلسالمي« يف مخسة جملدات بني عاَمي  »تاريخ التمدُّ
ق يف األدب العربي، ناشرًا يف  1902 و1906، ثم تعمَّ
وصدر  حينها،  أعّده  كتاب  من  حلقاٍت  »اهلالل«  جملة 
بعنوان »تاريخ آداب اللغة العربية« يف أربع جملدات. 
مساَرين  يف  الكتاب  هذا  لتأليف  خطة  وضع  وقد 
)االنقالبات  السياسية  العصور  حسب  متوازَيني 
العلوم  وحسب  القرشية(،  العوائل  وحكم  العسكرية 
)منجزات  والرياضية  والطبيعية  واالجتماعية  اإلنسانية 
احلضارة العربية مبن انتمى إليها(، وهذا التحقيب الذي 
أطلقه تصنيفًا مّتبعًا ملؤلفات القرن العشرين املدرسية 
إخل(  األموي...  اجلاهلي،  اإلسالم،  )قبل  واألكادميية 
الشهري  كتابه  مرتكز  ليجعله  بروكلمان  كارل  التقطه 
داه، قبل مالحقه  »تاريخ األدب العربي« الذي صدر جملَّ

الثالثة، بني عاَمي 1898 - 1902.
قراء  أحد  أرسل   ،1905 من سنة  اخلامس  العدد  ويف 
وبروح  العصري؟  الشعر  هو  ما  سائاًل:  »اهلالل« 
على  اجلواب  »إن  قائاًل:  زيدان  رد  املسؤول  الباحث 
فصاًل  له  فسنفرد  طوياًل  حبثًا  يستغرق  السؤال  هذا 
خاصًا«. وقّدم يف العدد السادس حبثًا نوعيًا بعنوان 
»الشعر العصري« حّقب فيه األعصر الستة: اجلاهلي، 
األموي، العباسي األول، والعباسي الثاني، واالحنطاط 
)القرن  األخرية  والنهضة  واأليوبي(،  )اململوكي 
خّصصه  حبثًا  التاسع،  العدد  وأحلقه، يف  العشرين(. 

عن النهضة األخرية أو »الشعر العصري«، أبان فيه عن 
قبل  جماالتها،  مبختلف  النهضة  لعصر  خصائص  سبع 
الغدر بها سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا، غري أنه جعل 
أرضيًة  تقف  واحلضارية  والعلمية  الذهنية  املرجعيات 
بعد  ذلك  حتقق  وقد  أدب،  من  سُينتج  ملا  أساسية 
على  التعويل  اخلصائص:  تلك  ومن  بسنوات.  وفاته 
احلقائق الثابتة باملشاهدة واالختبار )املنطق العلمي(، 
إطالق الفكر من قيود التقاليد )الليبريالية املطلقة(، 
النفسية  )العلمية  األمزجة  لطف  مع  الشعور  دقة 
واالخرتاع  الطبيعية  األسرار  كشف  واالجتماعية(، 
بني  االختالط  كثرة  التجرييب(،  )العلم  واالكتشاف 
األمم ومتازج العادت واآلداب واألخالق )علم العراقة 
واإلنسان(. والتمس زيدان أغراضًا جديدة يف الشعر، 
عند  عليه  ممثاًل  والقصصي،  الوصفي  الشعر  مثل 
شعراء مكّرسني يف الذاكرة الشعرية - ُذكرت أمثلتهم 
وخليل  إبراهيم  وحافظ  شوقي  أمحد  مثل   - متأخرة! 
متقّدمة  أمثلتهم  ُذكرت   – جمهولني  وآخرين  مطران، 
األزهري  وأمحد  وإبراهيم شدودي  حداد  نقوال  مثل   -

والياس فياض وجنيب احلداد.
ر شعري غري مكرَّس«  اق إىل اجلديد أو »مبشِّ وألنه رجل توَّ
فقد جتاوز َمْبحَثيه السابَقني إذ وضع يف العدد الرابع 
من العام التالي )1906( مقّدمة بعنوان »الشعر املنثور 
ألمني  واملوت«  »احلياة  لقصيدة  العربية«  اللغة  يف 
ها من الشعر الوصفي الذي هجره الشعراء  الرياني عدَّ
إىل النظم بأغراضه املألوفة، وتصف قصيدة الرياني 
غروب الشمس يف فصل اخلريف لتجعل منه سجنًا مينع 
ل حّرية اإلنسان، وهي ستنشر  طريان البلبل الذي ميثِّ

يف ديوانه الوحيد »هتاف األودية« )1910(.

شحادة سبق باكثري!
انطلقت  قد  كانت  األدبية  املناظرة  تلك  أن  واحلقيقة 
م الشاعر والصحايف الفلسطيين بولس شحادة  حني تقدَّ
املقفى«  املوزون غري  »الشعر  1943( مبقالة   -  1882(
اليت ُنشرت يف باب »املراسالت«، وطرح فيها مشروع 
م مقطعًا من املنظر  قصيدة التفعيلة بشكل عملي إذ قدَّ
اخلامس واملشهد األول من ترمجته ملسرحية »يوليوس 
ملسرحيات  برتمجات  ر  بشَّ أنه  كما  لشكسبري،  قيصر« 
اليمين  الشاعر  ريادة  تنتفي  وبهذا  األخرى.  شكسبري 

شعر  من  أولية  بصورة  ترجم  حني  باكثري  أمحد  علي 
التفعيلة مسرحية »روميو وجولييت« )1936( لشكسبري 
ق  علَّ وقد   .)1983( ونفرتييت«  »أخناتون  مسرحيته  أو 
يف  ن  »تفنُّ أنه  باعتبار  شحادة  مقرتح  على  زيدان 
أساليب النظم«، وحاججه بأن األدب السرياني، شقيق 
القافية  من  اخلالي  الشعر  هذا  م  قدَّ العربي،  األدب 
د  ممثاًل بأفرام السرياني وإسحاق األنطاكي، غري أنه أكَّ
أن يف القسم األدبي من »العهد القديم« شعرًا منثورًا، 
فوا من  وهذا السبب الذي دفع بعرب احلجاز أن ُيصنِّ
سور النص القرآني شعرًا منثورًا على رْسِم النصوص 
الشعرية يف »العهد القديم«. وافرتض زيدان أن يكون 

للعرب أدب مماثل مل حُتفظ شواهد منه.
يف العدد السادس وضع زيدان دراسة ملخطوطة كتاب 
سيصدر يف العام نفسه بعنوان »صهاريج اللؤلؤ« حملمد 
توفيق البكري )1870 - 1932(، وهو أديب متصّوف. 
وُيعدُّ هذا الكتاب صورة عن أدب التأّمالت والرحالت 
اليت قام بها إىل تركيا وفرنسا والنمسا، ورأى فيه 
فه  زيدان استمرارًا لنموذج الكتابة الشعرية الذي صنَّ
ولعله  علي،  اإلمام  عند  املنثور  الوصفي«  بـ»الشعر 
يقصد »نهج البالغة« و»غرر احلكم ودرر الكلم«، وعند 
»رسالة  ني  اإلشكاليَّ كتاَبيه  يقصد  ولعله  املعّري، 
الغفران« و»الفصول والغايات«، وحتى كتابه املفقود 
البكري  »األيك والغصون«. وحبسب زيدان فقد قّدم 
وصف  يف  اًل  متمثِّ الوصفي  الشعر  من  رفيعًة  مناذَج 
باإلضافة  التاريية.  والشخصيات  والشواهد  املدن 
إىل  لفَت  كما  واألصدقاء.  العزلة  يف  الت  تأمُّ إىل 
املنثور  الشعر  مبزاوجة  الكتاب  نصوص  عنايته ضمن 
معجم  استخدام  عليه  عاب  أنه  غري  التفعيلة،  وشعر 
صدور  )بعد  واملعاني  األفكار  وتكرار  غريب،  لفظي 
شاكر  عثمان  منه  خمتارات  سيضع  اللؤلؤ«  »صهاريج 
يف كتاب »اللؤلؤ يف األدب« ليؤكد قيمة الكتاب يف 
يرفدها  سوف  واليت  الصوفية،  الشعرية  كتابته  نوع 
يف  األسدي  الدين  خري  السوري  املتصّوف  األديب 
كتابه الشعري الرائع »أغاني القّبة: نفحات صوفية«، 
هدى  لدى  الحقًا  يتجّلى  الصويف سوف  املسار  وهذا 

النعماني ويوسف الصائغ وأديب كمال الدين(.
مقاليَتْ  من  وبأثر   ،1906 سنة  من  العاشر  العدد  يف 
واخلطيب  املؤّرخ  نشر  السابقَتني،  وشحادة  زيدان 

 ،)1956  -  1869( اللبناني عيسى إسكندر املعلوف 
مقالًة  ورياض،  وشفيق  فوزي  املعالفة  أبو  وهو 
بعنوان »الشعر املنثور أو الوزن والتقفية يف الشعر 
مًا فيها شاهدًا من الشعر املنثور يف  العربي«، مقدِّ
النابغة  اإلسالم، وهو دعاء  ما قبل  العربي  األدب 
الذبياني للنعمان بن املنذر، مشريًا إىل ثالثة مصادر 
و»الوشي  للثعاليب،  العقد«  وحل  النظم  »نثر  له: 
البن  السائر«  و»املثل  املنظوم«  حل  يف  املرقوم 
األثري. كما أشار إىل حماولة الشاعر السوري رزق 
»أشعر الشعر« )1870( نظم  اهلل حسون يف كتاب 
 َ نصوص من »العهد القديم« يف قصائد عمودية غريَّ
م املعلوف مقرتحًا أال  حبورها وقوافيها حبّرية. وقدَّ
د بالتدريج  ُيْعَدل عن الوزن والقافية قطعًا، بل مُيهَّ
لذلك »تعويدًا لألذهان ومترينًا لألمساع« عرب كتابة 
وقّدم  مرّصعة،  شعرية  وبأبيات  مسّجعة،  شعرية 
بزحلة  الشرقية  الكلية  ألقاها يف  منوذجًا من خطبة 
عام 1904، وهي تشبه نص الرياني »احلياة واملوت« 

الذي َيْفرق عنها خبلّوه من األبيات الشعرية.

نظرية االرتقاء الشعري
م الكاتب  يف العدد الثالث من السنة التالية سيقدِّ
بعنوان  مقالة مهمة  إجنليل  إلياس  توفيق  اللبناني 
الشعر  أن  مسألة  على  فيها  أكد  املنثور«  »الشعر 
موزونًا  شعرًا  فكتب  البدائي  اإلنسان  حياة  رافق 
تلك  شعرية  عدم  رغم  استظهاره  لتسهيل  مقفى 
التمثيلي  الشعر  بداءة  ل يف  متمثِّ وهو  النصوص، 
عند اإلغريق، والشعر الغنائي عند شعوب خمتلفة، 
ل يف  ني متثَّ معتربًا أن تراث هذين النوَعني الشعريَّ
هومريوس وهوراس وفرجيل عند الرومان، وراسني 
عند  وملتون  وشكسبري  الفرنسيني،  عند  وموليري 
اإلنكليز، ودانيت عند اإليطاليني، وسرفانتس عند 
وأكد  العرب.  عند  قات«  »املعلَّ وأصحاب  اإلسبان، 
إجنليل أن عنصر اجملاز يف الشعر ُيغين عن الوزن 
النشوء  نظرية  عن  وحتّدث  النظم،  أو  والقافية 
األدب  واالختصاص بني  ع  التفرُّ بواسطة  واالرتقاء 
الشاعر شيء  عند  واملوسيقى  الشعر  حيث  والفن 
من  والقافية  الوزن  فأبقى  تدرجيًا،  فصلهما  واحد 
الشعر  من  والغناء  والكالم  الشعر،  املوسيقى يف 
األحياء يعرف أصاًل  إن علم  املوسيقى. وقال  يف 
قدميًا حليوان ُيدعى »اجلانود« تفرَّعت منه األمساك 
والضفادع، وإنه مرَّ زمن كانت ُتدرس فيه العلوم 
مندجمًة يف الفلسفة إىل أن انفصلت واستقلت عنها، 
فظهرت آثار االرتقاء فيها. وإن الفرنسي المارتني 
هو أول من طرح كتابة تؤدي إىل الشعر املنثور، 
ودفع باالجتاه ذاته كل من شاتوبريان وجان جاك 
روسو باإلضافة إىل األمريكي واشنطون إرفنغ... 
حتى انتهى، يف مقالته اخلالقة، إىل أن َمن يسم 

هذا األمر هم الشعراء مبواهبهم ال االفرتاضات.
 ،1911 سنة  من  اخلامس  العدد  يف  سنوات،  بعد 
قصيدة  الغرب«  »مرآة  صحيفة  من  زيدان  استلَّ 
منثورة، حسب تعبريه، جلربان خليل جربان بعنوان 
»حنن وأنتم« ُنشرت يف كتاب »العواصف«، معتربًا 
الفلسفي«،  الشعري  اخليال  يف  »نابغًة  صاحبها 
ومتخذًا إياها دلياًل على أن الشاعرية تظهر يف النثر 

كما تظهر يف النظم.

زيدان  يعود   1912 عام  من  التاسع  العدد  ويف 
العصري  »األدب  بعنوان  نقدية  مقالة  ليكتب 
والشعر املنثور وليالي الروح احلائر« استعاد فيها 
اخلصائص املنشودة للشعر العصري كما أشار يف 
مًا عربها لكتاب »ليالي الروح  مقالته السابقة، مقدِّ
أديب  وهو  مجعة،  لطفي  حممد  للمحامي  احلائر« 
الكتاب  هذا  حفل  وقد  سياسي،  وناشط  ومرتجم 
»أسلوب  على  مؤلفه  جعله  وقد  خمتلفة  مبواضيع 
الفلسفية  قريته  استنبطته  ما  فيه  أورد  خيالي 
روح  لسان  على  واإلصالحية  االجتماعية  اآلراء  من 
وأورد  زيدان.  قول  حد  على  عليه«  عزيز  صديق 
مناذَج من الكتاب ذات طابع رثائي ووعظي وحكمي 
واألمم  الطبيعة  من  مواضيعها  اختذت  ووصفي، 
الراقية، وسقوط الشرق، وبعض احلاالت اإلنسانية 
املأسوية، وقد اعرتض زيدان على موقف الكاتب 
في من املرأة يف إحدى مقاطع الكتاب. وهذا  التعسُّ

املقال سيكون األخري لزيدان عن الشعر املنثور.
األدبية  مناظرتها  يف  املقاالت  هذه  ست  أسَّ لقد 
لكثري من تطلعات ذلك اجليل حنو ما أمساه زيدان 
»الشعر العصري« بكل صوره، من تنويع املواضيع 
الشعرية أو األشكال الكتابية سواء شعر منثور أو 
ب أولئك »اجلبابرة« - حبسب  شعر تفعيلة. ومل ُييِّ
كتابه  جربان  م  قدَّ إذ  زيدان،  توق   - إجنليل  قول 
خمتارات  أول  صدرت  كما  وابتسامة«،  »دمعة 
فيها  املنثور« حلبيب سالمة وضع  »الشعر  بعنوان 
نصوصًا خلليل مطران والرياني وجربان ومي زيادة 
وحممد لطفي مجعة وتوفيق مفرج ورشيد خنلة ومحد 

السباعي وحممد كامل حجاج ومراد ميخائيل.
وخالل عقود متوالية بني العشرينيات واخلمسينيات 
ظهرت كتب أطلقت هذا النوع، من »ظلمات وأشعة« 
ملي زيادة، و»عرش اجلمال واحلب« ملنري احلسامي، 
و»احلب  الكاتب،  لسامل  احلرمان«  »مواكب  إىل 
عند  املسألة  تقف  ومل  هيكل.  ملصطفى  األمحر« 
إصدار الكتب الشعرية، فثمة جيل أبدع منجزه منذ 
األربعينيات سُيكرِّس هذا اجلنس الشعري: حسني 
عفيف وثريا ملحس ومنري رمزي وبدر الديب، رغم 
أن األوَلني أنتجا أعماهلما يف كتب مل يعَن بها أحد، 
بينما مل ُتنشر كتب رمزي والديب إال يف أواخر القرن 
قابعة يف اجملالت والصحف. ت  العشرين حيث ظلَّ

مع  رًا  مقدَّ سجااًل  حفظ  العشرين  القرن  أن  ويبدو 
السياسية  بأبعاده  الثقايف،  املشهد  تسويات 
ل يف سجال  واأليديولوجية واالجتماعية، وهو ما متثَّ
وإبراهيم  أديب  ألبري  بني  »األديب«  مبجلة  داخلي 
العريض وثريا ملحس وبشر فارس، وسجال صارخ 

يف جملة »شعر« بني اخلال وأدونيس واحلاج.
قلنا: هل  إذا  الربيئة  التساؤالت غري  وقد تسقط 
حّقق الرياني والبكري ومجعة تطلعات زيدان؟ وهل 
م الريادة سببًا لتكريس حق احتكار اجلنس  يكفي توهُّ
األدبي؟ وهل احتاجت طروحات زيدان مع اآلخرين 
كل هذا الزمن لرتسيخها بافرتاض موانع معقولة؟ 
وهل جتاوزت طموحات املتحقق فعاًل عصَر النهضة؟ 
م منوذجًا رفيعًا يؤكد  ال نعرف. لكن هذه الوثائق تقدِّ
أن هذه املناظرة األدبية جاءت يف سياق طموحات 
كبرية للعمل التنويري عند جرجي زيدان الذي ترك 

نة يف الصحافة واألدب والتاريخ. لنا منجزات مثمَّ

جرجي زيدان،

رسم: عبد اهلل أمحد.

1
ي اليت أجنبتين وندمْت، أحبَّتين كما حتب  أمِّ
الوسيم، طهت  امللك  الفقري  احلطاب  بنت 
لي النحل يف الليل والغيمة عند الفجر، هي 
قين حني كنت أتقّيأ أمساكًا ملّونة  األخرى مل تكن تصدِّ
صغرية وُأخربها عن إله للحصان امسه بوسيدون يأتي 
ثم  ثانية.  ى  احلمَّ  . قدميَّ يف  حدوة  ليدقَّ  ليلة  كل 
ي أنا  تبكي وتضع على جبيين فوطة منقوعة باخلّل. أمِّ

آسفة، مل أكن أقصد... مل أكن أعرف أنه الشعر.

2
من  عدُت  كّلما  تصفعين  لو  توّد  اليت  ثانيًة،  ي،  أمِّ
رها  احلانة لكنها ال تفعل ألنها حتب وجهي الذي ُيذكِّ
ة  بالفتاة البدوية اجلميلة اليت أحضرت هلا احلليب مرَّ
كل  القصة  هذه  ختربني  تنفك  ال  بي،  حبلى  وهي 
ملاذا  أشبهِك،  أنا  فجْر...  أشبه  ال  أنا  ي  أمِّ ليلة... 

قني؟ ال تصدِّ

3
األولياء  أضرحة  مبارسيل  طافت  اليت  أيضًا  ي  أمِّ
خضراء  شرائَط  قت  وعلَّ نذورًا  ونذرت  والصحابة 
النعجة  طفل  هذا  أن  جّيدًا  تعرف  ال  بكلمة،  لينطق 
يا  دعيه  البيضاء...  املضحكة  العائلة  يف  السوداء 

امرأة، سينطق حني يرس املهرِّجون.

4
إىل جحا... ملاذا تركَت احلمار وحيدًا؟

أيتها األمساء الكبرية، ملاذا نصوصك تافهة هكذا؟

5
هجاء الظلِّ الواطي...

6
ونين شاعرة أيضًا. اجلميالت يظنَّين مجيلة  الشعراء يظنُّ
املنتحرون  أيضًا.  سكرية  ونين  يظنُّ السكارى  أيضًا. 
معتقلة  ونين  يظنُّ املعتقلون  أيضًا.  منتحرة  ونين  يظنُّ

ونين أمّر أيضًا. أيضًا، واملارون يظنُّ
شيئًا  ان  يظنَّ ال  لوركا  غارثيكا  وفريدريكو  كافكا 

أبدًا... شيء مضحك
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احلركة الثقافية يف أي مرحلة تارخيية تنقسم 
إىل قسَمني: حركة ظاهرة تطفو على السطح 
احلراك  يشبه  ما  أي  حمّددة،  أمساء  ُمفرزًة 
نة  مبطَّ وحركة  هذا،  زماننا  املؤسساتي يف  الثقايف 
وتكون  اإلبداعية  الناحية  من  األوىل  احلركة  توازي 
على النقيض منها إعالميًا، وهو ما يشبه التصعلك 
يف اعتماده على حياة اهلوامش دون االكرتاث مبساحة 
املبدع...  عن  نيابة  اآلخرون  يشغلها  اليت  الضوء 
وبالطبع التغييب اإلعالمي هو نتيجة؛ واألسباب اليت 
اجلغرايف  البعد  منها  كثرية،  النتيجة  هذه  إىل  أّدت 
عن املدن الكربى اليت حتظى باالهتمام االقتصادي 
منه  تعاني  الذي  الفقر  ومنها  والثقايف،  واإلعالمي 
شرحية واسعة من أولئك الشعراء فيعجزون عن نشر 
دواوينهم األوىل، أضف إىل ذلك حمدودية اإلنرتنت 
واالتصاالت يف بعض املناطق اليت يسكنها هؤالء. 
كما يكن أن نشري إىل كّم الشعراء اهلائل يف دولة 
كسوريا األمر الذي كان سببًا يف إغفال الكثري من 
اليت  الدراسات  غياب  ظل  يف  خصوصًا  األمساء، 
إال من  ترصد احلركة الشعرية احلديثة بشكل علمي 
خالل مؤسسَتني بائسَتني هما »احتاد الكّتاب العرب« 
الصادرة  لإلنتاجات  ودعمهما  الثقافة«،  و»وزارة 
على  املفروضة  القيود  عن  ناهيك  منهما،  كل  عن 
الشاعر بضرورة ابتعاده عن التابوهات وإال سرُيفض 
عمله الشعري... ذلك كّله حل هؤالء الشعراء على 

العزوف عن النشر.
هذه الوقفة ليست دراسة نقدية، بل هي لتسليط 
نًا  الضوء على حالة الصعلكة يف الراهن السوري تيمُّ
حبركة الشعراء الصعاليك يف التاريخ العربي، واليت 
دية على اآللة الثقافية  ُيفضي إسقاطها إىل حالة مترُّ
ثانيًا.  مستوياته  بكل  احمليط  الواقع  وعلى  أواًل، 
وال ند إلناح مهمتنا هذه أفضل من تقديم هؤالء 
الشعراء ألنفسهم من خالل قصائدهم اليت زّودونا 
بالشاعر  به  ُنعرِّف  بها، مع تعقيب بسيط من قبلنا 
الذي  العربي  بالربيع  متفائلني  القصيدة،  صاحب 
إىل  الضوء  ستحمل  اليت  الشرارة  يكون  أن  نتمنى 
ويا للمفارقة  الزوايا املظلمة، واليت تشكل الثقافة – 

- جزءًا حالكًا منها.

حسن الراعي
»تعالي دون موتي

كلُّ شيٍء فرَّ مبتعدًا
كأّنُه مل يغادْر

كلُّ شيٍء مرَّ وحَدُه يف ازدحامي
دي فابتكرُت تعدُّ

أنا تائٌه أمشي إىل حلٍم
وجدتُه يف يقيين

شارٌد يف كأِس فوضاَي الرتيبِة
ال أموُت

وال أعيُش
ٌ مسريَّ

حرٌّ
شجاٌع
خائٌف

متشائٌل
متناقٌض كاحلقِّ

طفٌل طاعٌن باخلبِث
صبٌّ ال أجيُد العشَق

لكيّن أحّبِك
دافٌئ كاملوِت قلُبِك

ال تعودي دون روحي
كي أموَت كما أرى

وأراِك«.

كالبحِر  »قليلٌة...  قصيدة  من  وهو  املقطع،  هذا  يف 
د الشاعر يطاول حتى  أنِت«، حلسن الراعي جند أن مترُّ
ب  ذاته، فهو يستدعي نفسه املطمئنة إىل احلضور والتغلُّ
ب  على صراعه الداخلي ومجلة تناقضاته، وبالتالي التغلُّ
 ،1976 إدلب  مواليد  من  والراعي  امليتة.  نفسه  على 
وماء«. ضوء  »أرجوحيت  بعنوان  شعرية  خمطوطة  له 

أنس العباس
»أخربتِك أّن كثرياٍت سيطرقن عليك الباب

عني أنها غرفتهنَّ ويدَّ
فقط أغلقي يف وجوههنَّ الباب!

دًة  متمدِّ امرأًة  وجتدين  العمل  من  تعودي  أن  يصل 
على األريكة

اسحبيها بعنف إىل اخلارج وانتزعي املفتاح الذي يف 
حوزتها!

إنها غرفتِك أنِت... الغرفُة الشهرية اليت أطلق املاغوط 
على أحد كتبه امَسها

كيف ال تعجبك غرفٌة مباليني اجلدران؟
وأنت يف دمي رائحٌة للصيف والبيادر!

أتذكرين حني أبصَرنا األطفال متعانقني كاألفاعي يف 
قصب الفرات

كيف فّروا خائفني ونسَي أحدهم فردة حذائه؟
كيف  اجلّنة  كشحارير  متهامَسني  الرهباُن  حني مسَعنا 

لوا أن نباركهم؟«. احننوا لنا وتوسَّ

يتها يف العشق مع الرجل،  د األنثى وانتصارها لندِّ مترُّ
عنون  ولعله  العباس،  أنس  لدى  احلاصل  د  التمرُّ هو 
النص بـ »بستان الغياب« إملاحًا إىل غياب هذه األنثى 
املتمّردة اليت يشعر بنّديتها له. والعباس من مواليد 
الرقة 1982، خريج »جامعة بريوت العربية« - قسم اللغة 
العربية، يكتب قصيدة النثر والتفعيلة، له خمطوطتان: 
»عبثية لكن... ولكن« و»الشوفان ساعيت اليت أضعت«.

حممد شيخ إمساعيل 
»من أين أبدأ كلُّ شيٍء جاهٌز

ٌب ومعلَّ
ومناسب كي ُيْسَتمرَّ سكوتنا؟

من أين أبدأ؟
واحلياة قصريٌة وقصيدٌة

هيهات نفصل بني أسود حربها
وبياض صفحتها

ه؟! هل كل شيء قابٌع يف ضدِّ
هيهات... كال
كلُّ شيٍء واحٌد

مهما تنازعِت الطوائف حول تفسري اخلريطة
مهما استمرَّت حربهم

يف شرح أقوال النبّيني البسيطة
هل همس جرح الفجر أحلى

من نزيف الورد يف شفق املساء؟!
كالهما موٌت مجيٌل فيه خُتتزل احلياة

ت وذاك أمٌر ال تراه عيوننا العمياء بالطني املوقَّ

كلُّ شيٍء واحٌد
إن حنن نبصره بعني القلب فافتْح

يا فؤادي مقلَتيك على الكثري الواحد املنبثِّ فينا
إن أردت لنا النجاة
ألحبَّ غصنًا واحدًا

سأحبُّ أشجار احلديقة كلها
وأسبُّ حبرًا كاماًل

إن علقمت ظمأي إليه قطرٌة منه وحسيب
أن أسري إىل النهاية رافعًا رأسي ألفقٍ 

سوف جيرحه اهلالل
: لكي أقول له الذي قد قاله قبلي نيبٌّ

واحد ربي وربك...
واحد نبضي وضوُؤك«.

د احلب هو فكرة النص األساسية لدى حممد شيخ  مترُّ
د  إمساعيل، لكنه هنا يعنى بالرجل وليس باملرأة، هو مترُّ
احلب على اجملتمع بعاداته وتقاليده اليت تعرقله، وطبعًا 
ومشكلته.  اجملتمع  هذا  نسيج  من  جزء  هي  الطوائف 
.1975 الشغور  جسر  مواليد  من  إمساعيل  وشيخ 

عبد السالم مصطفى
»قدماَك ثلٌج فانتبه

هذا الشتاُء اآلن يعرُب طينَك
استيقظ قلياًل

نهُرَك الزمينُّ يسقط يف اجلفاف
اآلَن

يسعُل آخر القطرات
متضغ بعض أحرفك

انتبهَت اآلن بعد فواِت نهرَك؟!
سوف تدخُل يف انتباهك سرمدًا

أو سوف يدخلَك انتباهَك سرمَديْن
هو ذا شتاؤك، واقف يف آخر النهر انتظارَك

هل تسرُي كما يشاء النهُر
أم جيري كما شاءْت مياُهْك؟!

مستلقيًا والثلج ميضي يف ابتالعَك
ى من مياه الطني يغسل ما تبقَّ

خترُج أنت منَك اآلن
غصَّ النهُر يف حلقومك

احتبسْت وراء السدِّ موجاٌت
يدّق النهر باَب الثغر

يقرُع موجه العاتي
على جدران حلقَك

تشتهي لو ينتهي هذا املخاُض اآلَن
ال يصغي إليك النهُر

يرج يف اندفـاٍع واحٍد من ثقِب إبرة...؟
خرَج الشتاُء اآلن منَك

وخشبًة ألقاَك يف الصندوِق
تدخُل يف اخلريْف

الطنُي يف الطني... اجلهات الستُّ مثلَك
هل أفقْت؟!«.

يف هذا النص لعبد السالم مصطفى جنده يدعو نفسه 
هًا إياها  د على حالة التبعية ملا ييط به مشبِّ إىل التمرُّ
د بالنهر  هًا حالة التمرُّ بالصقيع أو الثلج أو الشتاء، ومشبِّ
اليت ُنعاين انتصارها واضحًا هنا، إال أن النص بشكل 

عام ينطلق من الذاتي إىل اإلنساني األعّم، وميكن أن 
د على صقيعه.  نقول إنه دعوة لكل إنسان من أجل التمرُّ
عربية. لغة  جُماز   ،1975 مواليد محص  من  ومصطفى 

 
خالد حسن جانسيز

»جيوُز املتاُه...
إذا ما حدا بالقلوب خبرٌي بروح الغناء

وصريَّ من نفسه مَلكًا للهوادج
يدو بأشواقنا يف اصفرار الرمال

لْته من الكلمات الشفاُه... جديرًا مبا محَّ
جتوز الشفاُه

إذا أغمض العاشقان العيوَن
وبينهما يف املساء شفا قبلٍة

فاعرتى املقعَد اخلشيبَّ ارتعاٌش
دْته املياُه... وحّط على غفلٍة قمٌر ردَّ

جتوز املياُه
إذا أوهمْت باملرايا نبّيًا

فسار خفيفًا على سطحها ثم أغوْتُه باالجنذاب لسحر أناه
جيوز: »أنا« »هْو«

إذا كنُت ناَي حنيين
وأرخيُت أغنييت للذين يافون خذالن أجسادهم يف آخر العمر

فاستودعوا يف الطريق إىل املوت بعض رؤاَي
عسى أن ينَّ إليهم إلُه...

جيوز اإللُه
شريطَة أال تكون امللوُك ظالاًل لُه

وجيوز
إذا األرُض ضاقْت

سْع الحتماٍل سواُه«. ومل تتَّ

جدلية الشك واجلواز هي الرابط األساسي يف نص خالد 
د بناءه بأسلوب تتداعى فيه األفكار،  حسن جانسيز الذي تعمَّ
ة جادة. وجانسيز  واالنتقال من حالة إىل حالة أخرى بعبثيَّ
من مواليد محص 1976، ويعمل صحافيًا يف الكويت.

 
إنانا الصاحل

»أيقْظَتين من صفوِة األوطاِن يا بلدي...
َلْتُه روائُح املوِت كما َمبتوُر ظلٍّ زمَّ

ِب باهلزائِم املعشَّ
َدْب ُه النُّ ين جسٌد ُتغربِّ إنَّ
يا أيها املوؤوُد ُقْل:

جالَُّسنا وخمابُئ األفراِح أيْن؟
ما زلُت أحبُث يف كواليِس العرْب

سقَط اجلداُر،
ًا يف دهاليِز اجلواِب وسَقطُت توَّ

رماُدنا املخصيُّ ُيزْيِه احلفاُة بال ُرفاْة
يكسوَنهْم والثوُب صمُت

َة ُهم عراْة وكلُّ من َيُبوَن غزَّ
ُم يا أيها الوجُع الذي ما عاَد يضنيَك التقدُّ

بل سُيدميَك الرجوْع
والرَّمُي يف زنزانِة املنفى

اِك جوْع إىل ُشبَّ
َصَرَخ اجلداُر:

سأحرُق امليناَء خْلفي
لن أعوَد إىل القبوِر

ستحمُل الراياُت جسمي

يف جسوٍر من عبوري
لن أقوَم ألنكسْر... لسُت انكساْر

لن أندثْر... قبَل احلصاْر«.

د على الواقع السيء  د لدى إنانا الصاحل هو مترُّ التمرُّ
د، يف نصها »ظالل البوح صمت«، مع الوطن  حيث تتوحَّ
إىل  عة  متطلِّ املرتدي  واقعه  وُتظهر  الكبري  العربي 
 ،1979 السلمية  مواليد  والصاحل من  أفضل.  مستقبل 

حتمل إجازة يف األدب الفرنسي.

صدام العبد اهلل
»مدٌن مترُّ عليَّ ال أدري:
إذا حقًا أعانقها/ تعانقين

وال أدري إذا ما كنُت يف يوٍم طبعُت دمي على أبعادها
فاستحضرْته وأحبرت يف داخلي...

بلقيُس متشي فوق مملكيت وينقصين هنا السجناُء
جتتاحين مدٌن على حلٍّ من الرتحال

ثّم تنيخ فوق هواجسي أرحاهلا
لكأنين الوطن الذي تنتابه الصحراء

َج ورَدُه؛ ليموت مشنوقًا برائحة البنفسج والرجولة  سيَّ
ما كلَّ

ى على أطالله الشعراُء غنَّ
املوت حاصرني فكلُّ مدينة سكنْت على أرجاء مملكيت 

هباُء
وطٌن يزنره الرصاص...

يت زُت قافلًة من الشهداء خانتين فلول رعيَّ ما جهَّ فكلَّ
مت يف داخلي األشياُء وتهدَّ

ى... والناس ال ميشون حول جنازتي حتَّ
أنا املدن اليت مرَّت على بالي هنا وهناك

ما استحضرت أحزاني عليها ال أدري ملاذا كلَّ
أجهَش الصمُت

اختنقُت
وناحِت األضواُء

مدٌن/ نساٌء أمطرْت قلقي رؤًى
لوال أشّم أريج فتنتها،
وأمشي يف شوارعها،

وتعربني إذا ما زرتها األنفاُق تاركًة
مسافَة وردٍة ودمي؛ لرتقَبين وتعرَف غيبَة البدويِّ

حني يزور حاضرًة
لكنُت أمرُت كلَّ اخليل أن تعدو وترقَص فوق صدري

ما الذي يبقى من اإلنسان إذ ما غادر العصفوُر
من جنَبيه إال:
بلدٌة مهجورٌة

قرٌب حبجم غيابِه
آجرتاِن...
وخيمٌة...
وعزاُء«.

الذاكرة  على  يتمرَّد  »العزاء«  ه  بنصِّ اهلل  العبد  صدام 
اليت متتلئ باملدن والنساء والقصائد وتقتل منهن ما 
تقتل بالنسيان أو بالتناسي، والشاعر يعترب نفسه يف 
ز  هذا النص إله هذا الكون اخلاص الذي خلقه فكلما جهَّ
جيشًا من الشهداء خانته فلول رعيته - بقايا ذاكرته، 
عيها بالنسيان. والعبد اهلل  فهدمت انتصاراته اليت يدَّ

من مواليد القامشلي 1980، جماز لغة عربية.

خطوط

منري الشعراني.



ل منذ عام. العام الذي كربُت  هذا البكاء املؤجَّ
الذي  فيه. كربُت حتى سبقت موتي. موتي 
ينتظرني. يف ركن قريب. ركن ينتظر مثلي 

حلظة البكاء!

كوابيس 2011
م اخلوف. يبس األصوات يف حناجر ضّيقة.  نوم ُيضخِّ
د النائم فيها ويهيل  نوم جيعل من اخلجل حفرة يتمدَّ
وخوف  اخلوف  يشبه  نوم  بنفسه.  نفسه  على  الرتاب 
يشبه النوم فال تتبنيَّ متامًا كيف يبدأ الشلل بالتسلل 
إىل أطرافك. ينتشر حتى أعمق نقطة يف رأسك. نوم 
ك بأنك ما زلت  حوا لك ظنَّ ُييي األموات أحيانًا ليصحِّ

على قيد احلياة.

ة من أذني إىل األسفل.  ني بقوَّ صباح مرتبك وخائف جيرُّ
أفكر كثريًا جبزِّ أذني يف سبيل اخلالص... لكين كنت 

قد وعدت حبيبًا - مل يأِت بعد - بها.

ال أعرف ماذا أفعل بكل هذا البكاء احملشور يف داخلي؛ 
يتكاثر. ينقسم. يتكدَّس. ثم يقامسين نومي واهلواء 

سه. القليل الذي أتنفَّ
أغويه بأنواع احلزن كافة ليخرج فال يفعل. أخربه كل 
فيتهمين  خفيفة  موتي  إىل  أذهب  أن  أريد  أني  يوم 
عيين  حول  بسواد  فأستيقظ  أتناساه،  راحته.  بإقالق 

يقول لي: ما زلت هنا!
يطالبين ببحر، فهو لن ينهمر إال على ما يشبهه! لكن 
ل إىل حبار زرق. جبالي سوداء مل تعرف أبدًا كيف تتحوَّ
أدعه ينام ليلة أخرى، وغدًا سيكون لنا حديث يشبه 

كل أحاديثنا السابقة.

التعب يشدُّ على عييّن كل صباح 
ينتزعين من دفء سريري

أال بدَّ من نهار آخر؟!
مفاوضات كثرية تتم يف اخلفاء مع اللـه

لكن... ال فائدة!

النمل يكمل طريقه فوق جسدي 
وأنا أخربك بأن النهايات البشعة تبدأ بكذبة

وأن الرمال مل تعد كافية لرؤوسنا...
الكالب اجلائعة تقرتب ببطء

وحنن ال منلك سوى االنتظار...

لعنات 2011
د،  ارتِد ثيابَك وارحْل. وإن شئت أن خترج عاريًا ال ترتدَّ

فدماء املوتى اليت ال تؤرق نومك، ستسرت عريك.
ك بالعتاب الشديد فاضحك يف وجهه.  سيستقبلك ربُّ
قسوته  عن  فيتخلى  البلهاء  لضحكتك  يستكني  وقد 

ى به الطيبون يف جنته. وجيعلك مهرِّجًا يتسلَّ
ارتِد ثيابك فأنت قبيح يف عريك،

قبيح يف حياتك،
وأكاد أجزم أنك ستبدو قبيحًا جدًا،

يف قربك!

بكل عفوية
سأخربك عن لعنات النساء

أنه جمرَّد  تلك اليت توقظك مرتعبًا كلما غفوت لتظن 
حلم مرعب آخر

تلك اليت تدير رأسك حبثًا عمن يالحق سريك
قين وإن كنت ال تصدِّ

ك فاسأل أمَّ
هي ستخربك!

وأنت تضيف إىل سنوات موتك موتًا جديدًا
ال تنَس أن تضع تلك االبتسامة على قناعك

قها! فهناك دائمًا غيب آخر سيصدِّ

قتين أخريًا هل صدَّ
األمر خرج من يدك منذ زمن أبعد منك

ومل يعد أمامك يف هذه الليلة بالتحديد
سوى أن تفرتش الفضاء

وتبكي عجزك!

حب 2011
ويدث أحيانًا أن نشتهي احلب يف زمن احلرب

يدث أيضًا أن جنمع موتانا كل مساء
زهم لدفن عظيم... جُنهِّ

كل صباح، تفرُّ منا قلوبنا
نستعيدها... فارغة

ونبدأ العّد
مرة أخرى...

ويدث أننا نشتهي
ويدث أننا

هكذا
سنكمل ما تبقى
بقلوب مهرتئة
تعمل بصمت

ال يشبه
إال املوت...

ال  مين.  أكثر  االجتاهات  يعرف  فهو  قليب.  من  أغار 
ه إن جلسُت أقابل الشرق أو الغرب. أو إىل أي  يهمُّ
جهة غفوت. هو يعرف متامًا أين أنت. يرتكين وحيدة. 

جه إليك. ويتَّ

إحدى مساوئك اليت ال أكفُّ عن تعدادها أنك جعلت من 
أرضًا وميأل  الطّيب قلبًا متغطرسًا كطفل يرمتي  قليب 
املكان صراخًا ال ُترضيه سوى اللعبة الوحيدة اليت ال 

أملك مثنها.

كان اهلرب حاًل مناسبًا. مل أكن أملك ساَقني قويَتني. 
سبقين.  حتى  عدوه  يف  أجاد  الضعيف  قليب  لكن 

وسبقك.
اآلن...

ال أعرف ماذا أفعل بكل هذا امللح يف جويف!

وكأنك أعلنَت علينا حدادًا مبكرًا
حنن مل منت بعُد

وابن عربي مل يكذب يف ما قاله عن احلب
إمنا حنن فقط اجلهلة!

ثم... عندما مل يعد هناك ما يقال
أ نومي يف جيبه عبَّ

ورحل!

خطوط

حممد أوزجاي.
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كثٌر أبدوا شكوكهم بـ»جائزة نوبل« وقضية 
منحها لنجيب حمفوظ، لكنَّ قّلة اهتّموا مبعرفة 
رأيه هو، وهل كان مشجعًا للجائزة وأهدافها 

ل الصمت إىل أن فاز بها؟ أم أنه فضَّ
»نوبل«  عن  ث حمفوظ  ولقاءاته حتدَّ حواراته  خالل  من 
يف أكثر من موضع، وعلى فرتات خمتلفة، وباطالعنا 
على هذه احلوارات نكتشف أن موقفه قبل نيله اجلائزة 

خمتلف عن موقفه بعد نيلها.
فقبل اجلائزة صرَّح أنه سريفضها إذا حصل عليها ألن 
ب ضّده اجلماهري اليت سرتبط بينها وبني  ذلك سُيؤلِّ
سأرفض  »نعم  ديفيد«:  »كامب  اتفاقية  من  موقفه 
اجلائزة لو منحوني إياها ألن البعض اعتقد أنين أدعو 
إىل السالم وكامب ديفيد من أجل احلصول على جائزة 
نوبل اليت تسيطر عليها الصهيونية العاملية... وإنين 
أدعو إىل السالم يف نظر هؤالء لكي أحظى برضى تلك 
املنظمات اليت تتحكم يف منح اجلائزة ملن تريد، وهلذا 
بالفعل ألنين يف  ُمنحت لي  لو  سأرفض جائزة نوبل 
أمحد  )السيد  الصهيونية«  غنى عن رضا  احلقيقة يف 
فرج، أدب جنيب حمفوظ إشكالية الصراع بني اإلسالم 

والتغريب، دار الوفاء للطباعة، املنصورة، 1990(.
نوبل«  »جائزة  طاولت  تهمة  هنا  يؤكد  حمفوظ  فإذًا، 
أهدافها  وأن  قراراتها  يف  مستقلة  غري  أنها  وهي 
يتحكم  أخرى  أهداف  مثة  بل  صافية،  أدبية  ليست 
لقد  الصهيونية.  ومنها  العاملية  املنطقة  فيها صراع 
كانت آراء جنيب حمفوظ جتاه السالم مع إسرائيل من 
أبرز األخطاء اليت وقع فيها، ونال بسببها الكثري من 
والبحث  اخليانة  بتهم  الشتم  واالنتقاد وحتى  السخط 
قراراتها،  يف  هلا  مؤّيد  ألنه  الدولة  لدى  أطماع  عن 
وجاء  دعوته  السادات يف  أنه سبق  يدعي  كان  وإن 
حالة  ألنها  والالحرب  الالسلم  ضد  »إنين  لسانه  على 
تستنزفنا وإن املفاوضة هي مواجهة املوقف بواقعية 
ر يف املبادرة،  ومل يكن السادات يف ذلك الوقت فكَّ

والعجيب أن السادات كان يهامجنا قبل املبادرة«.
البارزين  املثقفني  الوحيد بني  مل يكن جنيب حمفوظ 
آنذاك َمن دعا إىل السالم، فقد أّيدها توفيق احلكيم، 
على  انصبَّ  الرتكيز  لكن  وآخرون،  السباعي  يوسف 
راح  حيث  بـ»نوبل«،  فوزه  بسبب  أكثر  جنيب حمفوظ 
وردت  اليت  والكلمات  التفاصيل  بأدق  يهتم  اجلميع 

الكربى  القضايا  يف  بآرائه  بالنا  فما  رواياته،  يف 
واملصريية. يضاف إىل ذلك آراؤه جتاه الغرب، ففي 
يقول:  معها  والصلح  إسرائيل  خبصوص  آخر  حوار 
كنا  الفناء  يعين  متفّوقة  حضارة  من  األخذ  كان  »لو 
والطلياني  والفرنسي  الربيطاني  االستعمار  فنينا يف 
واإلسباني، لقد استفدنا وصرنا أحسن، بل أخذنا من 
هل  االستقالل.  وأخذنا  بها،  حاربناهم  اليت  املبادئ 
اللي  هم  التام؟  واالستقالل  الدميوقراطية  نعرف  كنا 
العربية  الدار  الرواية،  أسئلة  فاضل،  )جهاد  علمونا« 

للكتاب، ليبيا(.
هذا النوع من اآلراء اليت زلَّ بها لسان جنيب حمفوظ 
بالشكوك  حمفوفًا  بـ»نوبل«  فوزه  جعل  حواراته  يف 
على  حصوله  من  فقط  واحد  عام  وقبل  والشبهات. 
اجلائزة أدىل حبديث إىل »الشرق األوسط« يؤكد قوله 
أبدًا  أفكر  مل  »أنا  اجلائزة:  سريفض  أنه  عن  األول 
جبائزة نوبل، أعجب كثريًا كيف نشغل بالنا ليل نهار 
لنا  يكون  لن  أو  أدبًا  نكتب  لن  اجلائزة وكأننا  بهذه 
أدب إذا مل نفز بها« )ديب علي حسن، جنيب حمفوظ 

بني اإلحلاد واإلميان، دار املنار، بريوت، 1997(.
 هذا كان قبل فوزه باجلائزة، لكن األمر تغريَّ بعد ذلك، 
ومل تبَق هذه األحاديث على حاهلا فقد عاد بتصريات 
أخرى مضادة. والالفت أنه مل يقبلها فحسب، بل كان 
ولألدب  لنفسي  سعيد  »إنين  بها:  السعادة  شديد 
اللحظات  هذه  يف  يتذكر  أنه  إىل  مشريًا  العربي«، 
أساتذته من األدباء املصريني الذي كانوا يستحقون 
نيل اجلائزة مثل: طه حسني، عباس العقاد، وتوفيق 
العرب  األدباء  جلميع  متنياته  عن  أعرب  كما  احلكيم، 
الكبار بأن يكون هلم مثل هذا احلظ السعيد، ورأى يف 

اجلائزة رزقًا وتأمينًا حلياة بناته من بعده.
بعد فوزه سأله حممد الغيطي عن أثر ذلك عليه فقال: 
»وألني منذ زمن حسمت األمر مع نفسي رمبا منذ عشر 
سنوات حيث عرفت أن اجلائزة ُتعطى للعمالقة أمثال 
برنارد شو وتومي جان، وتأكدت أنها ليست لنا حنن 
العرب رمبا حلسابات كثرية كانت دهشيت الكربى هي 
الشعور الغالب على هذه اللحظة« )خبصوص قوله »رمبا 
عام  إذا حسبنا عشر سنوات قبل  منذ عشر سنوات« 
1988 وجدنا أنفسنا يف العام 1978 أي تاريخ إتفاقية 
فتصرياته  وبالتالي  إسرائيل  مع  ديفيد«  »كامب 

ر  السابقة بأنه غري مهتّم باجلائزة كالم إعالمي، فهو فكَّ
م هلا السبت من أجل األحد لكن أحده  باجلائزة فعاًل وقدَّ

تأخر إىل ما بعد عشر سنوات(.
ر حمفوظ للجائزة أبعادها غري األدبية يف أكثر  وقد برَّ
من موضع من مثل تركيزها على ما يدم وجهة النظر 
الغربية سواء سياسيًا أو ثقافيًا أو أدبيًا، وقال إنها 
صفة أي جائزة، فال ميكن ألحد أن يهدر ماله دون أن 
ينتظر مقاباًل: »ما من جائزة إال وراءها شروط، ألنه ال 
ميكن أن أرصد مالي جلائزة دون أن يكون عندي هدف 
)...( هدف سياسي، لسبب ديين أو لسبب اجتماعي، 

وجائزة نوبل ُتعربِّ عن قيم احلضارة الغربية«.
بعد هزمية 1967 أدىل حمفوظ برأي خطري مفاده »إنك 
تسألين عن هزمية 5 جوان 1967 وأنا ال بدَّ أن أستخدم 
الواقعية: أنا رايح أدافع عن أرض الناس )فلسطني( 
خسرت أرضي«! فواقعيته مكنته من التعبري عن عدم 
اهتمامه خبسارة أرض فلسطني إذا كان املقابل خسارة 
جزء من أرضه. وهنا ال بّد أن تلفتنا مفارقة مفادها أن 
جنيب حمفوظ عادًة ال ُيعربِّ عن آرائه السياسية صراحة 
لسان  على  وتأتي  رواياته  طّيات  بني  ُيبطنها  بل 
شخصياته فيبقى القارئ والناقد يف حرية: هل هذا 
موقفه الشخصي أم موقف شخصياته؟ فلماذا عند هذه 
القضية بالذات كانت آراؤه مدّوية وأمسعها لكل العامل؟

جنيب حمفوظ،

رسم: حسن إدليب.



اآلهلة  نفتنا  »لقد  السومرية:  األغنية  تقول 
غرباء حتى مع أنفسنا... حكمنا األبدي، حكُم 
للمنفي  عالقة  ال  النبيذ«.  يعشقون  حّبارة 
ال  فهو  الطفولة،  زمن  مثل  املعرَّف  بالزمن 
ينُّ إىل الذكريات، اسرتجاعًا للزمن املفقود. وتكاد 
ألن  وذلك  اجلغرافيا.  الثابت،  باملكان  عالقته  تنعدم 
زمن الذكريات يتطابق مع املكان املعرَّف، بوصفهما 
ثباتًا. فالنفي هو ضّد الثبات واملعّرف الذي ال تتحّول 
مثاًل،  تنتجه،  اليت  األسباب  ضّد  هو  كذلك  معانيه، 
الفراق ومغادرة الوطن. املنفي يظل يف عالقة دائمة 
على  تستحوذ  النفي،  يقع  حاملا  القسري.  الطرد  مع 
يتال  ما،  فرتة  يقاومه  رمبا  القبول،  صفة  املنفي 
مرونة،  إىل  القسرية  يّول  أو  ثقله  يّفف  كي  عليه 
لكن هذه املقاومة ال خترج على القبول. مثة فرق بني 
الرضى والقبول. النفي هو قبول الطرد واإلزاحة، غري 
الرضى. مثلما يقبل املبدع عمله غري راٍض عنه. القبول 
ناٍف  اليقيين وشّكاك،  إمياني،  غري  حركة،  ذو  متغرّي 
وإن  فيه.  النسبية  املوافقة  حالة  من  ماّلل  القداسة. 
بدا راكدًا نوعًا ما، إال أنه قبول حبرّي متحرك. الرضى 
املؤسسة  صاحُب  وعقائدي،  ديين  اإلثباتات،  قرين 
الرمسية والكتابة الرمسية، الرضى قاع القبول، ثابت 
بسبب  للفناء  قابل  يلد،  وال  يتحرك  ال  بذاته،  سعيد 
مجوده يف قيمة معّينة. اإلبداع حبرّي، متقلِّب، مبا يعين 
البحر من مرادفات؛ الغرق، السفر النجاة. النجاة يف 
مفهوم البحر ويف مفهوم الكتابة اإلبداعية، ال تنطوي 
على السالمة، بل هي جناٌة، اهلالك فيها باسق، البحر 
د  ُتهدِّ الثبات،  د  ُتهدِّ اإلبداعية  والكتابة  دائم،  تهديد 
ببغاوات النقل احلريف، واآلراء اليت جتعل من اإلبداع 
يبدو  البحر، جناة وخطر. ال  الكتابة كما  حلول.  الزمة 
اخلطر واضحًا عندما ُيقارن بالسالمة، إال حينما ينتسب 
إىل التهديد. النفي معناه، االقرتان بالزمن. أي فقدان 
ة معينة وقيمة  كل ما هو ثابت؛ من مكان وحقبة وقتيَّ
املكاني،  النفي  هو  النفي  أنواع  أهون  إن  معنوية. 
قصائد املنفي اليت حتنُّ إىل املكان اجلغرايف وليس 
إىل املكان العاطفي، هي قصائد غري منفية، قصائد 
حنني وشوق، يبدو املكان فيها أقوى من الزمن. يكون 
املنفي ذاك، منفيًا مكانيًا وليس إبداعيًا. إنتاج املكان 
أضعف من إنتاج الزمن. وعليه ُتقاِرن األغنيُة السومرية 

تشّبه  عندما  وجغرافيًا  فيزيائيًا  املتغرّي  بالزمن  النفَي 
النفي بالبحر، واملنفيني بالبّحارة، متجاهلة التوصيفات 
ه املنفي بالنّجار أو باملعّلم. يلتقي  األخرى: كأن ُيشبَّ
حد النفي بالبحر بنقطة  املنفي بالبّحار عند الزمن، ويتَّ
التقائهما يف الزمن. ليس النفي االبتعاد عن املكان، 
املعرَّف، عندما ال  الزمن، وخسارة املكان  بل خسارة 
ثابتًا  مكانًا  الذين ال ميتلكون  كالبّحارة  ويهاجر  ع  يتنوَّ
متغرّي  فالبحر  الثبات،  هو ضّد  البّحار  ثابتًا.  زمنًا  وال 
ويتناوب  املوج،  عنيف  إىل  هادئ  من  كينونته،  يف 
عليه زمن املّد وزمن اجلزر، زمن انطالق الرحلة، وزمن 
ب على  الوصول، زمن القاع وزمن السطح. وما يرتتَّ
 - البّحارة  طبائع  يف  تقليب  من  املتغرّي  الزمن  هذا 

املنفيني، املستمّدة من صفات البحر.
القرن  يف  غريهم  دون  اهلولنديون  البّحارة  أّسس 
السادس عشر، بيوَت اجلنس على قنوات أمسرتدام، 
االستقرار  على  البحر، وحصواًل  من  اخلوف  على  بًا  تغلُّ
ت من اللذة اجلنسية، تقلياًل من شعور التهديد  املوقَّ
البّحار  زائاًل يف شخصية  األمان  هذا  يبقى  واحلركة. 
- املنفي، ألنه سوف يواجه الزمن والالمكان جمّددًا. 
فًا فهو غري ثابت، هو متحرك يف  البحر وإن يكن معرَّ
كينونته منّوعًا ذاته. يشرتك اجلسد والعودة يف احللم 
بالرسوِّ يف  تقرتن  عودة  اجلسد  الوصول،  غاية  ويف 
املوانئ. تظل رغبة البّحار يف الوصول قاهرة الرحيل، 
ويبدو املكوث الطويل قاهرًا البحر. يتأرجح البّحار بني 
بالسفر،  ل  تتمثَّ احلتمية  كاملنفي.  فعل  وحتمية  قهر 
أليس  التحّقق.  إىل  تطمح  رغبة  يف  د  يتجسَّ والقهر 
التحّقق؟  وحتمية  القهر  رغبيَت  بني  التأرجح  هو  احللم 
تينك  على  االستحواذ  هي  اإلبداعية،  الكتابة  أليست 
الرغبَتني؟ استحواذ رديف حتمية توليد النّص. الكتابة 
كتابة  عن  حديثه  يف  دولوز  يعنيها  اليت  اإلبداعية، 
بروست، هي الكتابة البحرية، كتابة النفي، وإن تتم 
بلغة األم. بالعكس، إّنها هي املقصودة، وما الكتابة 
باللغة األجنبية، بغري لغة الكاتب األصلية، سوى نوع 
من الكتابات املنفية وليست كّلها أو ذاتها. التضحية 
الكتابة  مرمى  والطمأنينة،  للحضن  كمنتجة  باألم 
البحرية، أو يف أسهل تسوية هي حتفظ   - اإلبداعية 
لألم امتدادها يف الكل، يف كل العامل مبا فيه اإلبداع، 
األم  كذلك.  وهي  حبرّية،  صفة  األم  تكتسب  وأن 

حبرّية، واألب رملّي. األم كتابة، واألب قراءة.
وهكذا، فإن الكتابة اإلبداعية حبرّية الصفات، منفى. 
واملبدعون حبرّيون، تتغرَّب ذواتهم مكتسبة طبائع األم 
والبّحارة. ُتسبِّب سطحوهم الغرق وقيعانهم النجاة. ال 
يوجد مثيل للكتابة اإلبداعية يف حتّوالتها، أفضل من 
شبيَهي األم والبحر. هما متحوالن دائميان يف الصفات 
من  وإشاراتيًا،  زمنيًا  يتغرّيان  وعليه  الكينونة.  ويف 
إىل  حضن  من  نفسه.  الزمن  وداخل  آخر،  إىل  زمن 
فيكتسب  التحّول.  هذا  على  قدرتهما  للنّص  تهديد. 
املبدع من طريق التحّول احلّثي صفَة النّص املتحّول، 
غًا منها طاملا ين  وهي صفة دهرية، يظل النّص مفرَّ

إليها يف عالقة دائمية اخلسارة والتعويض. 

ألف ليلة وليلة
ليلة  »ألف  حكايات  يف  واضحة  البحرية  الكتابة  تبدو 
وضعها  يتغريَّ  عندما  شهرزاد  ترويها  إذ  وليلة«، 
فتجمع صفات  التهديد،  إىل  االطمئنان  من  العاطفي 
األرض.  فاقدة  يابسة  غرق،   - جناة  إليها؛  البحر 
وعندما تقّرر الروي َتدمج صفَتيها معًا؛ امراة، وقارئة 
إىل شخصية  التحّول  من  إذًا  بدَّ  فال  حكايات.  جامعة 
كينونة  جامعًة  القّص،  حياة  يف  د  خُتلَّ كي  واحدة 
املرأة املطمئنة ككائن اجتماعي، مع شخصية القارئة 
الراوية  منتجة شخصية  إىل شهريار،  تذهب  أن  قبل 
د امللك  دة. بالتوقف عن الكالم، ُتهدِّ دة واملهدِّ املهدَّ
رمزيًا، ألنها مصدره. التوقف مبرتبة عصيان األوامر، 
الراوية  االستماع،  لذة  حرمانه  تهديٌد،  عصيان  وكل 
فيه  يتكربَّ  ه،  مموَّ منقوص  خضوع  باخلضوع.  مندجمة 
الذل على شخصية امللك، وألنها امراة جتيد املناورة 
العطاء  ُتعطي وتسلب، مبعنى  يف الفرض واخلضوع، 
ممنوحًا شرط السلب، كما تعرف هي ماضي شهريار 
املسلوب مكانة وحبًا وثقة نتيجة خيانة زوجته األوىل. 
فتوحي إليه بأن وجودها رهن موافقته. تدرك املرأة 
التمام  الرجل  يدرك  بينما  شعوريًا،  وفوائده  النقص 
متاشيًا مع سلطتة املكتسبة غريزيًا. اإلبداع هو إنتاج 
النقص. تتقّصد شهرزاد بفعل النقص احلارس ترك 
حكاياتها ناقصة حتتاج اليوم الثاني كي تكتمل، وهو 
فه شهرزاد انعكاسًا بسبب كمية  نقص انعكاسي، يتلقَّ
السلب احلياتي الذي ُيعانيه. النقص من أنواع السلب 

الراوية، وألنه  النقص  وهو املقود إىل احملو. يمي 
ميّيز  عند شهريار.  القتل  رغبة  يقّلل  تعويضية،  قّوة 
الشخصيَتني الحقًا: يرتدُّ  تاريخ  االرتدادي  االنعكاس 
املؤرخون  يتلف  إذ  وليلة«،  ليلة  »ألف  إىل  النقص 
على صحة الكثري من احلكايات الواردة فيه، يضيفون 
ق األمر أيضًا حتى برتمجات احلكايات  ويذفون، ويتعلَّ
املختلف عليها أصاًل. وهكذا جيول النقص االنعكاسي 
ًا يف تأريخ الليالي الذي هو تاريخ نقص مثلما  مرتدَّ
هو تاريخ شهريار. تتضاءل )تتناقص( شهوة القتل 
بسبب استحواذ النقص عليه. الراوية ماحنة وليست 
يف  مستمرٌّ  بل  املسلوب،  هو  امللك  إمّنا  مسلوبة، 
جها. لكنها متّوه هذا  صفة املسلوب، يقتل من يتزوَّ
كله، يف مقايضة متكافئة تنطلي عليه وهي النقص 
الضعف  من  آخر  جانب  ويف  االرتدادي.  االنعكاسي 
الشهرزادي يكمن انتصارها النهائي. املرأة بطبيعتها 
طها مبطنًا بإياء املخاتلة، يسهو  سياسية، خُتفي تسلُّ
بفعل  املتحّقق  بينهما  التكافؤ  عالقة  عن  شهريار 
السلب املتبادل: هو يسلبها احلياة متى يشاء، وهي 
تستعمل طلوع الصباح تربيرًا للنقص الذي يسمح هلا 
حيلة  بفعل  واحلياة  األدب  من  كّل  يستمر  بالتوّقف. 
مستقيمة.  الرجل  وحيلة  دائرية  املرأة  حيلة  دائرية. 
كحيلة.  ماهّيتها  تفقد  لئال  احليلة،  تنكشف  أال  جيب 
احليلة  ماهية  احليلة،  يوجد منتصر وال مهزوم يف  ال 
هي التكافؤ، لذلك حتافظ شهرزاد على عالقة متوازنة 
عندما ميارسها  لكن  حيلة،  احلرب  تفّوقها.  ُتظهر  وال 
الرجال تفقد خدعتها، ألنهم يطمحون إىل نتيجة الغالب 
شهرزاد،  حالة  واضحة يف  امللك  سيادة  واملغلوب. 
الوجود. احليلة تسلب وتعطي  وهي حيلة األدب يف 
مزايا  كل  متارس شهرزاد  إذًا،  األدب.  العمل صفة 
األدب وصفاته، هي املتحّولة من الذاكرة إىل احملو: 
مثة من يقول بأن شهرزاد كانت قد قرأت حكاياتها 
ذاكرتها،  حفظتها يف  الوزير،  أبيها  مكتبة  كّلها يف 
إىل  احلاجة  بغياب  الروي،  إىل  حاجة  هناك  تكن  ومل 
تروي  والذاكرة  القّص،  قبل  ذاكرة  كانت  التحّول. 
شرط أن تتحّول. يقول بالنشو: »النسيان هو يقظة 
الذاكرة. إنه القّوة احلارسة اليت بفضلها يافظ على 
مستعماًل  يروي،  الذي  هو  فالنسيان  األشياء«،  سرِّ 
الذاكرة  ينتبه.  حاملا  ذاكرًة  يتحّول  الذي  فيه،  احملو 
لذا  املتغرّي.  فيها  النسيان  بينما  تتحّول،  ال  مركزية 
جتذب الذاكرة األحزاب واملؤسسات، ألنها شعاراتية، 
إعالنية ترتبط باملاضي الواجب الثناء عليه، كما هي 
ية األحكام مبا يتناسب وعقلية العقائد، عصّية على  حدِّ
التغيري. االحتكام إليها سهل وواضح. بينما النسيان 
ر له  مذموم، إهمال وحمو. يب اإلنسان التذّكر، يوفِّ

الراحة. ويكره احملو، ُيعرِّضه لالنكشاف.
كانت شهرزاد قبل الروي امرأة ذاكرة حتفظ احلكايات 
بعناية. حياتها الشخصية رتيبة فاقدة التحّول. تتغرّي 
على  أن حتافظ  التهديد. جيب  عند  وذاكرتها  حياتها 
التجأت  لذلك  الشخصية،  كرامتها  وتصون  وجودها 
جناة،  حيلَة  استعاريًا  املوت  النقص. صار  حيلة  إىل 
لسانها.  يف  خمبوءة  جناتها  اهلرب،  طريَق  واللسان 
ف اللسان الفرصة ويعرب عنها. اللسان فرصة يف  يتلقَّ
ذاته، أحيانًا تكون صدفة زمنية سعيدة أو أليمة. ال 
يقتنص الرجل هذه الفرصة سريعًا، املرأة تعثر دائمًا 
على الفرص، فهي مشغولة باحللول، بسبب من وضعها 
د وجودها. متتلك املرأة غريزة احللول  االحتماعي املقيِّ
يف وسط جمتمع يبين مشاكلها. جيعل النقص العالقة 

بني شهرزاد وشهريار احتياجًا متباداًل نافيًا عنها صفة 
ة. ولكن النقص وحده ليس كافيًا إذا كان  التبعية املذلَّ
عاريًا بطبيعته دون وسائل اتصال مع قيمة أخرى. ُيصبح 
النقص ناشطًا عندما يقرتن بكتلة وجود ثانية متنحه 
عامل التغيري. احلياة، وجود ناقص يكتمل بالرغبات.

احلكايات  تقّص  أنها  لو  شهرزاد،  مصريه  ما  ولكن 
اليت قرأتها كما هي يف األصل؟ ألنها امرأة حبرّية، 
عرفت كيف تتفادى من طريق النسيان عاقبة السؤال. 
ذاكرتها،  حمو  تلك،  احلكايات  أصل  نسيان  عليها 
ونسج حكايات مغايرة لألصل، ممسوحة تتالءم وعقلية 
ُتدينها.  رمبا  الوقائع  السلطة،  يالئم  احملو  شهريار. 
ال بدَّ من احملو والنسيان عند ممارسة السلطة، وهما 
املعينان يف استمرارها. احملو هو السلطة. النسيان 
هو الذي يكم. تبدأ السطلة باالنهيار عندما تتذكر، 
الغدر واخليانات اليت محلتها إىل  ألنها تتذّكر وقائع 
تنسى.  حاملا  املبدع  ذاكرة  تكتب  بينما  العرش، 
السهو.  مُيّجد  فقط  وهنا  نسيان،  اإلبداعية  الكتابة 
فإن  اعتقادي  حبسب  ويمي.  يروي  احلارس  احملو 
الناتج  ت بفضل التحّول  حكايات »ألف ليلة وليلة« متَّ
إىل  بيولوجية،  كصفة  امراة  من  النقص.  حاجة  من 
كاتبة  حبرّية،  ممحاة،  متنّوعة؛  صفات  ذات  راوية 
)ال  األصل  تشبه  ال  فحكاياتها  فقط،  راوية  وليست 
الندثرت  النسيان  ولوال  احلكايات(.  أصل  يعرف  أحد 
الراوية وحكاياتها. إذًا، النسيان واحملو دائمان على 
شهرزاد  فإن  املعنى  وبهذا  تة.  املوقَّ الذاكرة  عكس 

نؤاسية وسندبادية يف اآلن ذاته.

شهرزاد - أبو نؤاس - السندباد البحري
حياة  الشخصيات  هذه  جيمع  ما  هما  والتحّول  احملو 
وإبداعًا. كتب أبو نؤاس الشعر، بعدما حفظ ألف بيت 
منه، ملاذا رقم األلف حتديدًا؟ )اقرتاب من »ألف ليلة 
وليلة«(. ثمَّ ُطلب منه أن ينسى ما حفظ، فنسيه كما 
نسيت شهرزاد ذاكرتها والسندباد أسفاره. أراد أبو 
التحويل  رغبة  حمّواًل صفته.  شاعرًا  يصري  أن  نؤاس 
 - الذاكرة  بدَّ من  النقص، فال  نزوع حنو تكميل  هي 
احلفظ عرب النسيان، يبدو النسيان سلطانًا على اإلبداع 
وعلى احلياة كّلها. احملو أول حتّول يرافق اإلنسان يف 
تغيري ذاته، ثم يف إجناب ذوات أخرى، وهو أول هناء 
تعيشه الذاكرة، وسوف يبقى هكذا. ُيالَحظ أن احملو 
يالزم اإلنسان كالقفل واملفتاح معًا. يسعى احملو إىل 
وظيفة القفل جبانب صفته كمفتاح يغلق على األشياء 
باالنكسار  عضويًا  احملو  يتصل  ذاته.  على  وينفتح 
والنقص وبأدواتهما. يف حالة السندباد غرٌق وتيه، 
تليهما عودة سعيدة متحو مأساة الرحلة. التشّظي أول 
التحّول، ُيولد احملو من االنكسار والنقصان، احملو فم 
كثرية  الروي.  قابلية  لديه  ولذلك  السعيد.  الذاكرة 
أدوات احملو من بينها الزمن املمحاة، البحر والكتابة 

الناقصة. هؤالء ميسحون كل شيء عندما يغسلونه.

السندباد كاتب احملو
طلاًل  ألصبحت  كتابًا،  شهرزاد  ملا صارت  احملو  لوال 
على سرد  دأبت  احملو،  قيمة  تعرف  وألنها  مندرسًا. 
حكايات السندباد البحري، شبيهها؛ كالهما يقع حتت 
شهرزاد  ناقصان.  كائنان  هما  يوم  كل  التهديد. 
جديدة،  برحلة  والسندباد  بتتّمة،  أو  جديدة  حبكاية 
أليست الرحلة حكاية؟ أال تعين الرحلة تعويض النقص؟ 
يشرتكان يف السفر، هي يف السفر اللساني وهو يف 

السفر اجلغرايف. أين يتصل اللسان باجلغرافيا؟
ق، ولكن ال يروي،  بالنفي: اللسان يتكلم ينطق ويتذوَّ
إال عندما يهجر الفم العضوي الذي يضّمه، والذي يّدد 
فمه،  احلكايات  تصبح  عندئذ  البيولوجية،  صفاته  له 
حي، ُيصبح راويًا.  مبعنى أن وظيفة اللسان كعضو متَّ
اجلغرايف،  أو  النّصي  سواء  االرحتال  مرادف  املنفى 
جديدًا،  أصاًل  إياه  ماحنًا  األصل  احّماء  يف  يساهم 
جديدَتني،  وجغرافيا  عادات  املنفي  اإلنسان  يكتسب 
النّص املنفي، يتغرَّب عن كاتبه، مكتسبًا  ومن جهة 
تربية  غري  تربيًة  يه  ُيربِّ الذي  القارئ  ورعاية  تأويل 
مؤلفه. حكايات السندباد البحري هي حكايات األبناء 
دون اآلباء. األبناء تّواقون للرحيل بينما اآلباء يشيدون 
البيوت، يهجر املسافر صفة األبّوة طاملا هو مرحتل. 
اآلباء  مبنطق  سفره  مع  البحري  السندباد  يتعامل  مل 
ج الدهشة. احلكماء، بل بشغف االبن املغامر. االبن مروِّ

ج الدهشة، األب  تظهر عالقة نفي عائلية: االبن مروِّ
ه  يوجِّ وال  املال  يهتم جبمع  ال  املغامر  احلكمة.  ج  مروِّ
نفسه حنو العقل، بل حنو االكتشافات زاده ومآله، هو 
م سفر، بل تلميذ غربة. أليست هذه صفات  ليس معلِّ
اللسان املتغرِّب، والنّص املرحتل؟ ال يقرتب املبدع من 
أبًا، وبالتالي يصري  البيوت لئال يصري  مرحلة تشييد 
نّصه بيتًا. يبقى النّص اإلبداعي مأوى دائمًا مثل »ألف 
ليلة وليلة«، يتاج بيتًا يؤويه. أال يكتسب السندباد 
هو  فالكاتب  وبالتالي  الكاتب؟  الدهشة صفة  ج  مروِّ
كاتب  بل  نصوص،  كاتب  السندباد  ليس  سندباد. 
دهشة وأسفار وهو نص - رحلة. وهكذا، يتاج إىل 
امراة تسرده. مثة عالقة بني الروي واملنفى. تروي 
شهرزاد النصوص املغرتبة فقط، النصوص املقتلعة 
اليت جتد هلا يف اللسان تربة أخرى. يقع املبدع يوميًا 
مثل شهرزاد والسندباد حتت حاجة النقص. يتال عليها 
السرمدي  اللسان  مدّور، قرين  النّص نقص  تأليفًا. 
الروي ذي احلكايات املدّورة. النص هو نفسه مدّور، 
وإذا  السطحية.  ى  يتبنَّ مستقيمّا،  نصًا  يّدعي  والذي 
منا بوجود النّص املستقيم جزافًا، فهو بال لسان  سلَّ
ر، وعندما يكون مستقيمًا، ينتفي  وحيلة. اللسان مدوَّ
الروي فيه، حيث يصل القّص إىل النهاية. يف املقابل، 
يعين النّص املدّور السلسلة، حلقة واحدة فيها لكاتب 
اإلبداع هو نص  النّص، وللقارئ السلسلة املتبقية. 
مدّور - سلسلة، ولسان مدّور. من املمكن أيضًا أن 
يصري القارئ فمًا، أو سلسلة قّراء، أي تأويالت عّدة. 
طوبى للنّص الذي جيذب سلسلة أفواه. مجيع رحالت 
جيعلها  ما  حلقات،  سلسلة  دائرية،  كانت  السندباد 
قابلة للروي. ولوال شهرزاد ملا ُعرفت تلك الرحالت، 
ومن احملتمل أّنها تصرَّفت بها كي تنسجم مع رغبات 
بقاء.  كرغبة  هي  تأليفها  من  تكن  مل  إن  شهريار، 
وعواصف،  غرق  ة؛  حبريَّ كتابة  هي  اإلبداعية  الكتابة 
الكاتب  يبدأ  ثم  الوطن.  إىل  عودة  سعيدة،  أرض 
السندباد رحلة جديدة، رغم املخاطر اليت صادفها يف 
السفرة الفارطة. ُيشبه النص رحلة السندباد البحري 
يتاج قارئًا يرويه، يتصرَّف به ماسحًا األصل، حماكيًا 
ر،  املدوَّ النصَّ  املبدُع  يكتب  إذ  نفسه.  الكاتب  عمل 
يكتب ما ُكتَب قبله. رحالت السندباد تتشابه وختتلف 
عندما ترويها شهرزاد حصريًا. النصوص دوائر، من 
ونهايتها.  بدايتها  امتالك  ما  يّدعي كاتب  أن  العبث 
لكن عندما يكتب املبدع نصه، جيب أن ينسى دائرية 
دائرة  يبدع  أنه  لو  كما  عليها  ويشتغل  النصوص، 
السندبادية. الكتابة  هي  دائرة  لنصوصه.  شخصية 
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األدب  عن  السابقة  مقاليت  يف  انتهيُت 
مفهوَمني  هنالك  أن  فكرة  عند  الفلسطيين 
لـ»اجلديد« فيه: األول مبعنى األدب الفلسطيين 
املفهوم  وهو  وغزة،  الضفة  من  اخلارج 
فلسطني،  لدولة  السياسي  للمفهوم  التابع  الثقايف 
وهو ما جيهد مثقفو السلطة و»فتح« الخرتاعه، ليكون 
األدب الفلسطيين اجلديد هو ذلك اخلارج من الكينونة 
مشّوهة.  فلسطينية  دولة  يف  اجلديدة  الفلسطينية 
اليت  الفلسطيين«  »األدب  لفكرة  كنقيض  وذلك 
تعين كل ما هو فلسطيين االنتماء واالختيار يف هذا 
البقعة  التاريي هلذه  النظر عن االنتماء  العامل بغضِّ 
اجلغرافية، وهي كامل فلسطني، فكيف باحلديث عن 
22 % منها؟ أما املفهوم الثاني لصفة »اجلديد« من هذا 
األدب، وهو غاية هذه املقالة، فمختلف متامًا. األدب 
مفهوم  مع  أخالقيًا  يتناقض  ال  اجلديد  الفلسطيين 
»األدب الفلسطيين« كما قاربُته يف املقالة السابقة، 
ره االختيار  أي كون االنتماء الفلسطيين ألدب ما ُيقرِّ
باالنتماء للقضية، خبالف غريها من االنتماءات األدبية 
السياسية.  احلدود  أو  اللغة  أو  القومية  على  املبنية 
بل هو االستمرار الفعلي له، االستمرار الفعلي ألدب 
كنفاني ودرويش وزّياد وحبييب وآخرين. هو ما يرج 
من الفلسطيين املنتمي لقضيته، ومن غري الفلسطيين 
فكرُة  غلبت  البلد  هذه  ففي  ذاتها.  للقضية  املنتمي 
فلسطني جغرافيَة فلسطني. أو غلبت القضيُة احلدوَد.

عّما  شخصّية،  رؤية  ومن  سأتكّلم،  ذلك  من  انطالقًا 
ميّيز هذا »اجلديد«. األدب الفلسطيين اجلديد ال يلتزم 
الكالسيكي.  الفلسطيين  األدب  مبباشرة  بالضرورة 
له  استمرار  هو  أيضًا.  بالضرورة  معه  يتناقض  وال 
هو،  هو  للقضية  االنتماء  جديدة.  ومضامني  بأشكال 
ى »أدب  طبيعة هذا االنتماء هو ما قد يتلف، لن ُيسمَّ
يف  التفكري  ُأعيد  إن  كذلك  ى  ُيسمَّ وقد  مقاومة«، 
مفهوم املقاومة، أو إن متَّ تهدميه وإعادة بنائه على 
أسس جديدة، ال تتناقض أخالقيًا ووطنيًا مع املفهوم 
الكالسيكي. لكن من الذي يعّرف األخالقية والوطنية؟ 
اليت  هي  األدب  هذا  وتراكمات  صريورات  أحد.  ال 
الفلسطيين  األدب  وفكرة  والوطنية  األخالقية  تعّرف 
اجلديد أساسًا. لكن هل هنالك أدب فلسطيين جديد، 
كّمًا ونوعًا، ميكن البناء عليه؟ أعتقد ذلك. أّما األكيد 

أو   - األخرَيين  العقَدين  هنالك حماوالت يف  أن  فهو 
االنطالق  ميكن   - االنتفاضة  اندالع  منذ  األخري  العقد 
تسميته  ميكن  ما  إىل  ذاتها،  الفكرة  بناء  إىل  منها 
هو  فليس  الفلسطيين،  األدب  يف  اجلديدة  باملوجة 
خاصة(  )قدميه  ودرويش  كنفاني  أدب  عن  انفصال 
واآلخرين، بل موجة جديدة، فكرة جديدة، دون احلاجة 

للقطع عن املعّلمني األوائل.
من  الفلسطيين  األدب  يف  اجلديدة  املوجة  حتّررت 
فكرة الفلسطيين البطل، املهّذب، الربوليتاري حتمًا، 
 - فيه  أدبًا  اآلن  الناس  ليقرأ  الفدائي،  املخلص، 
إضافة ملا سبق - الفلسطيين األزعر، العرص، اخلائن، 
البطل  فكرة  من  األدب  حتّرر  اليائس.  الضعيف، 
أو  املقاومة  أدب  كما يف   الشعب،  الفرد/  املثال، 
الثورة يف أي مكان من العامل، ميكن اآلن قراءة أدب 
الفلسطيين، صار  الفرد  حقيقة  إىل  أقرب  فلسطيين 
ميكن قراءة أدب ذاتي بعيدًا عن التعميم واملوضوعية، 
إىل جتاربه  الكاتب،  إىل شخص  أقرب  أدب محيمي، 
وأيديولوجية  وسياسية  أخالقية  دروس  مترير  دون 
وعبارات باتت )أقول: باتت( مبتذلة، أدب يتكلم فيه 
تكّلم  إذا  فيه أصدق مما  يكون  نفسه،  على  الكاتب 
على الشعب وقضاياه الكبرية، أدب يصّور تفاصيل 
لقراءات  يضطر  أن  دون  غريه،  دون  الكاتب  ختّص 

فكرية وسياسية ليخرج بنصه األدبي.
األدب  يص  ما  يف  األب«  »قتل  أحاول  هنا  لست 
الفلسطيين الكالسيكي، بل إني أمقت »قاتلي آبائهم«، 
وال أنا أقّلل من قيمة أدبهم، بل وأمقت من يتطاول 
عليهم. لكين ببساطة أحكي عن فكرة »اجلديد« يف هذا 
وإعادات  وتهدميات  تناقضات  ما يوي  وهو  األدب، 
بناء ملا هو »قديم« أو كالسيكي، متامًا كأي منو طبيعي 

ألي كان حي، واألدب كائن حي.
ما أطرحه هنا جمّرد فكرة شخصية جدًا قد أقتنع بغريها 
جتربيت  عن  ث  أحتدَّ أن  لي  مُسح  وإذا  أفعل.  ال  وقد 
الشخصية وعّما ميكن أن يكون قد شارك يف تطوير 

فكرة »اجلديد«، فسأقول اآلتي:
كتبُت نصوص كتابي األخري أثناء وبعد اقتتال »فتح« 
االقتتاالت  بني  من  األبشع  وهو  الدموي،  و»محاس« 
الكتاب  الفلسطينية. صدر  الثورة  تاريخ  األهلية يف 
معي  ُأجري  حوار  خالل  ومن  قليلة،  أشهر  قبل 

خبصوصه، انتبهت إىل فكرة قادتين إىل املقالة هذه.
املشؤوم مل  االقتتال  أن  إىل  تنبَّهت  أيام فقط  قبل 
إال  إليها  أنتبه  مل  غنائم  ف  خلَّ بل  مطلقًا،  شرًا  يكن 
ة  مؤّخرًا. قد يلو كالمي من األخالقية عند آخرين )مرَّ
»جناة«  أرى  فعاًل  لكين  األخالقية؟(  معايري  ما  أخرى: 
أو »انتصارًا« أدبيًا ما يف ما حصل، أرى أن االقتتال 
الدموي يف غّزة أعطى أسباب النجاة لألدب الفلسطيين 
ليخرج فعليًا من كليشيهات البطولة واملقاومة. أعطاه 
شخصيًا،  أعطاني،  االقتتال  بذاتّيته.  ليجهر  أسبابًا 
عن  ألكتب  »دموية«  حّجة  أدري،  ال  حيث  من  ورمبا 
فلسطيين غري فلسطينيي كنفاني ودرويش وحبييب. 
ألكتب عن فلسطيين أمحق، أو »مْنَيك«، أو كما أريده 
أن يكون يف نّصي بعيدًا عن الشعور بتأنيب الضمري 
واأليقونة  والشهيد  البطل  صورة  يف  ُأخرِّب  كوني 
وأخالقيًا  وثقافيًا  أدبيًا  حّررني  االقتتال  للفلسطيين. 
أريد.  عّما  أكتب  حني  مصداقية  وأعطاني  نّصي  يف 
الفلسطيين خملوق إنساني غري مالئكي. مَل على املقاِوم 
مثاًل أن يكون خمصيًا ذهنيًا وعاطفيًا وعضويًا؟ مَل على 
األساس؟  ومناضاًل يف  مقاومًا  يكون  أن  الفلسطيين 
هذا ما لن أقبله يف نصوصي. لن يكون غريبًا اآلن 
حني يكتب أحدهم أدبًا فلسطينيًا إيروتيكيًا مثاًل، دون 
االحتالل  يذكر جيش  أن  إىل  أن تضطّره فلسطينيته 
أو املخّيمات أو حالة اللجوء. قد يذكر بعض ذلك أو 
كّله، ولكن ضمن سياق إيروتيكي، وذاتي جدًا، ضمن 
نّص ُيبنى أساسًا على عالقة عاطفية و/ أو جنسية بني 
رجل وامرأة، قد يكتب أحدهم ذلك وحّجته معه، أثبتنا 
أخريًا كم حنن بشٌر. هنالك اآلن أدب فلسطيين جديد، 
قد أراه أنا كـ»موجة جديدة«، وقد يتلف آخرون معي 
واجتماعيًا،  وطنيًا  احملافظون  يرفضه  قد  ذلك،  يف 
واحلزبيون القدامى واملناضلون، لكنه موجود، ال يكي 
عن القضايا الكبرية، ال تتحّملها هشاشته رمّبا، لكنه 
حياة  يف  تفصيلية  محيمية  صغرية  هموم  عن  يكي 
غريه.  دون  وحده  ذهنه  يف  أو  الشخصية،  الكاتب 
األدب الفلسطيين اجلديد يشبه الفلسطينيني، أقرب 
إىل حقيقتم يف الوقت الذي كان األدب الفلسطيين 
الكالسيكي أقرب إىل خمّيلتهم. أو إىل حقيقتهم يف 
حينه، ال أعرف، لكنه لن يشبه أبدًا واقع الفلسطيين 
داخله. أم  الوطن  خارج  الجئًا  أكان  وهمومه،  اليوم 

خطوط

حسن املسعود.

ت  شقَّ املعوملة  التكنولوجيا  بأن  تسليمًا 
وثورة  اإلعالمي  االنفجار  ظّل  يف  طريقها 
االتصاالت حنو تكريس لغتها اخلاصة واألكثر 
برهة ونتساءل  نتوقف  أن  فلنا  توتاليتارية، 
اللغات  تغيري  على  يقوى  الذي  وما  َمن  مبشروعية: 
أدق  بشكل  أو  خصوصًا،  والعربية  عمومًا  البشرية 
على تنظيم قواعد »عصرنتها« إجرائيًا يف هذا الظرف 
التاريي، وبالتالي إعادة قولبة كل ما ميت هلا بصلة 
من قريب أو بعيد، مبا يف ذلك الشعر؟ وهل للكتابة 
الشعرية حتديدًا حصانة وامتياز ال يتوفران لغريها ضدَّ 
احتماالت كهذه؟ ليس مقصودًا هنا اخلوض يف مغامرة 
البحث عن أسرار الطاقة الكامنة وغري املستنفدة داخل 
اللغة على امتداد شجرتها العائلية، وال حتى بالكيفية 
اليت نستطيع من خالهلا احلكم على استمرار تألق لغة 
دون سواها، واالستفهام حول أسباب انقراض العديد 
من اللغات عرب العصور بينما مل تتكفل ذخريتها األدبية 
والشعرية حبمايتها من آفة االنقراض على الرغم من 
املقصود يف  وليست شفوية.  تدوينية  لغات  كونها 
جزء كبري من هذه التساؤالت يتمحور حول القدرة على 
تطهري اللغة شفاهًة وتدوينًا من عوالق العصر وأدرانه، 
ى تسليعها وحتوهلا إىل ُمعطى استهالكي، وما  يف محَّ
استثنائّي،  ألسيّن  جهد  من  ذلك  حتقيق  يتطلبه  قد 
وتضحية من نوع خاص قد تكون على حساب ثوابت 

ومتغريات ليست اآلن يف احلسبان.
ضمن السياق ذاته، ال يبدو االقرتاب من أيقونة اللغة 
بطريقة صدامية هّينًا، كما ال ميكن ضمان نتائجه أو 
الوثوق بها جريًا على البديهيات. الكالم هنا على نظام 
يشبه السحر، تطّور منذ 1500 عام وأوشك على بلوغ 
حدود الكمال، مبا ال يرتك جمااًل لكسر قواعده أو جتاهلها 
أو حتى العبث جبيناته الوراثية. كذلك، من املؤكد أن 
قداسته  على  طويلة  قرون  خالل  حافظ  الذي  الشعر 
اللغوية - ال الشكلية - الصارمة لن ينقاد بسهولة إىل 
االعتبارات،  من  معادلته مجلة  يأخذ يف  ال  اختبار  أي 
كل  عادة  يعرتي  الذي  التغيري  مقاومة  عامل  أبرزها 
فعل جديد، وجيذب حنوه عناصَر ممانعة ذات أرضيات 
نهاية  يف  الصراع  يتكم  حبيث  ومتباينة،  مشرتكة 
املطاف إىل شريعة البقاء لألقوى. من تلك االعتبارت 
كذلك، ضرورة التسليم مسبقًا بأن الظرف الزمين لن 

يكون ضمانًة وحيدة لتوفري أجواء من التأقلم والتبيّن 
مقاطبتها  على  تتناوب  واليت  احلاصلة  للتجديدات 
قوى اجلذب والطرد، خصوصًا بعدما أسهمت سريورة 
ة  اهلوَّ تعميق  يف  املرتاكمة  اجلذرية  وإبداالتها  احلياة 
باستطاعتنا  ذلك،  رغم  ولغته.  اإلنسان  بني  بفداحٍة 
القول إن االجتهادات اليت دارت رحاها سابقًا مل تكن 
التقاليد  شوكة  كسر  من  لتتمكن  مهولًة  ما  حدٍّ  إىل 
اللغوية، بالقدر الذي ساهمت نسبيًا يف تكييفها ضمن 
فنحن  املعاصرة،  التحّوالت  ملوائمة  مساحات حمدودة 
بعد  تتعرَّض  مل  أولية  لغة  مع  التعاطي  بصدد  لسنا 
أشبه  للبعض  يبدو  قد  الذي  األمر  التغيري،  لغارات 
مبغامرة مضمونة اخلسائر. بيد أن حصر الكالم هنا يف 
إطار القصيدة العربية احلديثة وحتديدًا قصيدة النثر، 
اليت أولت اللغة اهتمامًا خاصًا عرب مواجهتها مباشرًة 
يكون  سوف  تقليديتها،  من  االنعتاق  اىل  والدعوة 
زاوية  من  القصيدة  تلك  إىل  النظر  عرب  مالئمة  أكثر 
كونها األكثر اشتباكًا مع اللغة، إن مل تكن بؤرة هذا 
االشتباك، وذلك بالسعي حنو االستفادة من أسرار لغة 
رمبا  أو  جديد  إيقاع  خللق  الصوت  وموسيقيِة  إيقاعية 
مواٍز لتلك اللغة، إميانًا بأن التأسيس لقصيدة مغايرة 
م بالضرورة أن يقابله تأسيس كذلك للغٍة مغايرة. يتِّ

إمجااًل، حتيل اللغة الشعرية يف القصيدة القدمية على 
القصيدة احلديثة  أما  أو تعقيد،  املعنى دون مراوغة 
لية، وهذا ال ينفي  فهي بطبيعتها داللية وإيائية وتأمُّ
لة جبرعات من اإلياء، إمنا بدرجة أقل.  كون القدمية حممَّ
بيد أن اللغة يف القصيدة احلديثة ذات منظومة جدلية 
ًا وكيفًا على طريَف نقيض: اإلخفاء أو  تقف فيها كمَّ
ره  الغموض واإلظهار أو الوضوح، إذ أن كل خفاء ُتسطِّ
ب  يتطلَّ املتالحقة  العصور  امتداد  على  اليومية  احلياة 
ل باخرتاقه وااللتحام به، كما أن  ق لغة جديدة تتكفَّ حتقُّ
ات الذي تطرأ على العامل تستوجب لغة  سلسلة التغريُّ
ردة ال تكف عن االقرتاح، وهذا بالنسبة  متالزمة ومطَّ
ما  قدر  اللغة  شأن  من  ُيقلل  ال  العارف  الشاعر  إىل 
دًا إضافيًا فوق  ُيعليه درجات، إذ ُيلقي على كاهله تعهُّ
هي،  كما  الكتابة  حقل  يف  السائدة  اللغة  استخدام 
ل يف مهمة تطويعها بوعي تام وجهد فردي خالص  يتمثَّ
الستكشاف طاقتها الكامنة يف اختصار ما تضطلع به 
ق ذلك بالثورة على كيان اللغة من  احلواس، سواء تعلَّ

داخلها ملصلحة املقولة الكامنة، أو حتى بنسف مركزية 
واإلفراط  الكتابي  التقنني  خالل  من  اللغوي  الوجود 
مفعوهلا  على  واملراهنة  الصمت،  فواصل  زرع  يف 
أنها جمانية  ٍة  العظمى ألي لغة حيَّ الفضيلة  البصري. 
يف إطارها العام، لكنها ضمن حّيز شعري أضيق تغدو 
عالمة مسّجلة بأمساء من تفرَّدوا بكتاباتهم من خالهلا. 
اللغة أيضًا سجن كبري و»ليست بريئة على اإلطالق« 
أسهموا  احلقيقيون  الشعراء  لكن  بارت،  تعبري  حسب 
مجيعًا يف خلق امتيازهم على مستوى خصوصية تلك 
اللغة، وبات باإلمكان التعرُّف إىل صاحب القصيدة من 
دت إبان فرتة ترسيخ الشاعر  لغتها، خصوصًا إذا جتسَّ
العالقة  يؤكد  مبا  املتفرد،  وصوته  الشعرية  ملكانته 
التكاملية بني اللغة والنص، إمنا دون إغفال حقيقة أن 

ن الشعري يف القصيدة. اللغة وحدها ال تصنع املكوِّ
يف أكثر حاالتها طرافًة، مل تكن قصيدة النثر مبنجاٍة 
من التنافر مع اللغة رغم التماهي فيها، خصوصًا لدى 
بعض الشعراء املستمسكني بعرى اللغة املقّدسة كما 
س  تلمُّ يسهل  حبيث  الكالسيكية،  وضعيتها  هي يف 
بنية  وانفصال  النص،  داخل  اجلوهري  التنافر  ذلك 
النص  ذلك  يفقد  احلالي، مما  الزمن  تعنّي  لغته عن 
منهما  كال  ويطرح  ذلك،  اء  جرَّ مصداقيتهما  ولغته 
وحمموالت  أبعاٍد  أيَّ  عنهما  ُمسِقطًا  راهنيته،  خارج 
د نفسها  م ومُتجِّ سة ُتضخِّ ميتافيزيقية. هذه اللغة املقدَّ
بنفسها، ثم ال تلبث أن متكر بصاحبها حني تعود به 
وحيدًا من حيث بدأ، فالتسليم بأن موضوعات احلياة 
صاحلة لالشتغال الشعري ال يعين بالضرورة صالحية 
ق األمر بها. ذلك وانسحابه باملطلق على اللغة حني يتعلَّ
ال مراء أن يف أغوار الالوعي اإلنساني خليٌط مشوَّش 
من التداعيات واألحالم اليت حتتشد بصور معقدة، ومن 
ل فكرة أن اللغة فقط كفيلٌة  ثم ال يغدو منطقيًا تقبُّ
جات الشعرية  يف مثل هذا الوضع بنقل وتوصيل التوهُّ
القصيدة  ل  حتوُّ دون  وللحيلولة  حينئٍذ،  أمانة.  بكل 
احلديثة إىل جمّرد هذر لغوي، حتتاج اللغة إىل ما يشبه 
عملية اخلتان؛ لتحريرها من تقليديتها، وختفيف صخبها 
تها اخلطابية حلساب التكثيف الشعري  البالغي، وكسر حدَّ
التفاعلية   - التوصيلية  بأّي من وظائفها  إخالل  دون 
أو اجلمالية، والتخلص باحملصلة من زوائد الكتابة اليت 

َب يف طفحها فائُض الشهوة ليس إال. َتسبَّ

خطوط

حسن املسعود.
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يظهر لي أّن احلديث عن ألبري كامي قد حتّول 
يف خطابات الكثري من املثقفني اجلزائريني 
إىل جمّرد حالة من العبث وصراع األنتلجانسيا 
شهوة  فيها  ُيطفئون  البعض،  بعضهم  بني 
أو  هلا،  حقيقيًا  معنى  ال  نتائج  إىل  املفضي  الكالم 
مشاعة يعّلق عليها البعض اآلخر من أصحاب اخلطاب 
التاريي فشلهم يف حتقيق نصر ولو رمزي حلروبهم 
هذا  على  يشهد  املاضية.  السنوات  طوال  اإلعالمية 
الصحف  بها  تعّج  اليت  الكتابات  من  الكبري  العدد 
واجملالت يف اآلونة األخرية واليت مل ترتك يف الرجل 
أن  املقال  هذا  يف  هّمي  وليس  ونهشته.  إال  شيئًا 
أدافع عن كامي أو غريه، فإمياني القاطع يتحّدد يف 
أّن املبدع أّيًا كان جمال إبداعه يلق مشروعية الدفاع 
عن نفسه من خالل منجزاته يف حد ذاتها، فالنصوص 
أو األعمال تفرض نفسها وتدافع عن ذات صاحبها، 
وبذلك يصبح اإلبداع جمابهًا لكل انتقاد ميكن أن ُيشَهر 

سيُفه يف وجه املبدع.
من هنا فإنين ال أدخل على قضية كامي كما طرحها 
مّحى  فيهم  ظهرت  الذي  اجلزائريني  املثقفني  أغلب 
ما  مفاجئ،  بشكل  الوطن  رموز  عن  والدفاع  الوطنية 
القضايا  هذه  مثل  عن  الدفاع  عن  ختّليت  قد  دمت 
األمر  الواهمني، فقد كفوني هذا  ملّدعي احلقيقة من 
املثقفني  اعتبار  يف  أرى  وهكذا  بعيد.  زمن  منذ 
الوطنية  بالسيادة  مساسًا  كامي  تكريم  اجلزائريني 
والذاكرة التاريية، خلطًا واضحًا بني ما هو أدبي وما 
هو تاريي، وبني الفن والسياسة، ومتى كان الفن 
ُيناقش حتت قبب الربملانات أو يف دهاليز مراكز األمن 
أو األحزاب السياسية؟ والواقع أّن مثل هذا التوجه ال 
يعكس إال تسخيفًا للثقافة اجلزائرية، وحماولة إلشغال 
الناس بقضايا هامشية عوض االشتغال على نصوص 
أن تكون  أبعاد جديدة ميكن  املبدع وآثاره رجاَء فهِم 

غائبة عن القراءات السابقة.
كما  الصراع،  هذا  يف  املثقفني  من  عدد  إذًا  اخنرط 
آرائه  وُيفرتض يف  بليبرياليته  معروف  لروائي  قرأنا 
الذي  بوجدرة  رشيد  فعله  ما  أعين  التنويري،  اجلانب 
أتابع نصوصه وأقرؤها بإعجاب، عندما تساءل »عّمن 
رّخص للسفري الفرنسي بإقامة تذكار أللبري كامي يف 
الدولة؟ أين  أو عندما يستفهم »أين  مسقط رأسه«، 

األسرة الثورية؟«! لقد ابتعد بوجدرة عن شخص املبدع 
يلبس  أن  ورضي  سنة،  أربعني  طوال  مارسه  الذي 
الشارع  يف  كثريًا  نراه  الذي  العاّمي  اإلنسان  عباءة 
يتعامل مع الوقائع مبنظور تبسيطي ساذج بعيدًا عن 
العقل التحليلي القائم على تراكمات معرفية طويلة، 
َمن  موقف  وهو  احلجم.  بهذا  بروائي  ُيفرتض  كما 
املبادئ  عن  الدفاع  يف  الريادي  دوره  ِمن  استقال 
ة  اليت يقوم عليها الفن واإلبداع من حيث حاجته امللحَّ
للحّرية الكاملة غري املنقوصة أو املشروطة. ُترى لو ُمنع 
يهم  بوجدرة من قبل الدولة أو هوجم من طرف من ُيسمِّ
أم  بشكل مسامل  كان سريدُّ  الثورية« هل  بـ»األسرة 
سُيثري عواصف ال تهدأ كعادته؟ مع أّن بوجدرة يتكئ 
على اإلرث اإلنساني الذي تركه كامي وغريه، ما دام 
ومجعهما  ذاتها  باللغة  الكتابة  يف  يشرتكان  االثنان 
الوطن ذاته. هذا الرأي الذي يغازل به بوجدرة بعضًا 
من الناس هو ذاته الذي اختذه الذين يوهمون الشعَب 
بأنهم حراس الذاكرة الوطنية ومراهم ألوجاع الثكاىل 
وأبناء القتلى يف احلرب، والذين يعزفون دومًا على 
وتر الوطنية وختليد مآثر الشهداء ببيانات صاخبة، إذ 
أبناء الشهداء«  لـ»منظمة  البلدي  متى مسعنا باملكتب 
الذرعان قبل كامي؟ بل هل سنسمع بها بعد  لبلدية 
أخذت  املنظمة  فهذه  احلريق؟  وانطفاء  ة  الضجَّ خفوت 
تقتات من شهرة الكاتب بينما تّدعي مهامجته، وحتاول 
ة، بينما حتاول  أن تثبت وجودها الذي كان نكرة تامَّ
مسبقًا  النتائج  معروفة  لعبة  يف  كامي،  وجود  إلغاء 
نفّسر موقفها  وإاّل كيف  األوراق مفضوحة؟  مكشوفة 
احمللية«  بـ»املهزلة  له  ووصفها  الرجل  تكريم  بشأن 
جاء  خمزيًا«  »احتفااًل  باعتباره  للشهداء«  »إهانة  وبأنه 
دون »استشارة مسبقة لألسرة الثورية« كما أعلنت يف 
ه للصحافة! تفكري عقيم يريد من اإلبداع أن  بيانها املوجَّ
يأخذ تراخيص من وزارة اجملاهدين ليحتفي باملبدعني 
يف وقت يشهد فيه العامل كله ثورات معرفية ونسفًا 
للقيم البالية واملعتقدات القدمية واحتفاء متوهجًا بالقمم 
أيديولوجيتها. كانت  وأّيًا  توجهها  كان  أّيًا  اإلبداعية 
رأينا إذًا أال اختالف بني موقف مبدع حبجم بوجدرة ورأي 
»منظمة أبناء الشهداء« رغم البون الشاسع بني األرضية 
الظريف  والتفاعل  األول،  عليها  يقوم  اليت  املعرفية 
ت الذي انبثق عنه موقف الطرف الثاني والذي ال  املوقَّ

يظهر إال يف املناسبات بعيدًا عن أّي انشغال بالشعب 
الذي يّدعون محاية رموزه والدفاع عن وجوده.

يستعيد هؤالء ذكرى كامي بأنه »خائن« و»أعمى عن 
اليت  نوبل  »نال  وبأنه  عاتهم«  وتطلُّ اجلزائريني  هموم 
خلف صاحب  السالم  عبد  يرى  ما  على  فيها«  نبل  ال 
اجلزائر  إن  قال  الذي  الكاتب  كامي...  »ألبري  مقال 
من  واحد  وبني  كامي  ويساوي بني  افرتاضية«،  أّمة 
املعّمرين اشتكى بأنه غادر اجلزائر إثر االستقالل ومل 
يأخذ إال حقيبته، ثم ُيعلنها صراحة بأنه لو كان موجودًا 
حلظتها حلرمه من احلقيبة نفسها ما دامت األخرية من 
عندي  كامي  أشبه  »ما  يقول:  ثم  اجلزائريني،  أمالك 

بهذا الوقح«!
رشيد  من  الثالثة،  لألطراف  املعرفية  ة  العدَّ اختلفت 
السالم  عبد  إىل  الشهداء«  أبناء  »منظمة  إىل  بوجدرة 
خلف، لكن هذا مل يشفع هلم فاتفقوا على شتم كامي.

ملاذا نقارن بني كامي وسارتر؟
، قلب األولويات وتغيري  هذه هي املسألة بالنسبة إليَّ
شبح  من  الوطنية  الذاكرة  فحماية  البائدة،  شعاراتنا 
السباب  بكيل  تكون  ال  والتلويث  والنسيان  املسخ 
الذي  التاريي  األثر  إنتاج  على  بالعمل  بل  لكامي، 
يتدارسه  حضاري  فعل  إىل  وترمجته  السابقون  تركه 
أن  اقتداره، يف  له  كأديب  كامي  جنح  لقد  الناس. 
يأخذ لنفسه مكانًا حتت الشمس اجلزائرية، ويكون له 
أكثر من موطئ قدم عند اجلزائريني، بل إنين أرى بأنه 
على عكس سارتر الذي ال يعرف عنه غالبية مهامجي 
وكتاباته  بلدهم  حول  السياسي  موقفه  سوى  كامي 
اليت  »الغريب«  فرواية  غريه.  دون  الشأن  هذا  يف 
دارت أحداثها يف اجلزائر أكثر مقروئية من »الغثيان« 
السارترية، و»الطاعون« أوفر حظًا عندهم من عمل مهم 
مثل »الذباب« رغم أّن كال الرجَلني يقتبس من املشكاة 

ذاتها وهي الوجودية.
إال كتابه  املثقفون اجلزائريون ال يعرفون من سارتر 
إال  فليست  األخرى  كتاباته  أما  اجلزائر«،  يف  »عارنا 
عناوين لصقت يف أذهانهم، يدّللون بها ليثبتوا أنهم 
على  ودليلي  أكثر،  ال  كبري،  الثقافة  من  قدر  على 
القضية  حيال  موقفه  إىل  ينتبه  أّن معظمهم مل  ذلك 
إسرائيل يف  دولة  قيام  مع  كان  وأنه  الفلسطينية، 

ر اليت شاعت يف العامل. وبالرغم من هذا جند مثقفينا  أوج نشاط حركات التحرُّ
ون سارتر ويشيطنون كامي، ويكادون يتنادون  عي الثقافة عندنا يؤهلِّ أو مدَّ
لألول بالرمحة واملغفرة ولآلخر بالثبور وعظائم األمور، ومسقط املثقف يف هذا 
ة  التسطيح. فلنقرأ هذه العبارة لعبد السالم خلف مثاًل: »انتقد كامي سارتر بشدَّ
وثار بينهما خالف انتهت على إثره صداقة كامي بسارتر الذي وقف مع الثوار 
ضد الدكتاتورية. سارتر على النقيض من كامي. ال وجه للمقارنة«! أو قوله 
عن كامي »قِبَل اجلائزة )نوبل( اليت رفضها سارتر سنة 1964«! وهي املقارنة 
املريضة بني الرجَلني، ألنها ال تتكئ على إرثهما اإلبداعي بل على مواقف آنية 
اآلخر كرهًا  وَقِبلها  أجل عيون اجلزائر  ظرفية، فهل رفض سارتر اجلائزة من 
فيها؟ إن كان لكامي آراؤه السياسية اليت ال تروق للبعض، فلسارتر أيضًا 
مواقفه اليت مل َتْرَق إىل طموح الكثريين. إذًا فلُنمط جانبًا املواقف السياسية 
املطلوب  اهلائل.  املعريف  إنتاجهما  والتحليل  النقد  مبشرحة  ولنأخذ  للرجَلني، 
ممارسة قراءة مغايرة، فعالة ومثمرة، ذلك أّن مثل هذه اآلثار اإلنسانية ال ميكن 
جتاوزها، بل هي تدعونا دومًا إىل إعادة قراءتها، خاصة إذا كانت نصوصًا متّثل 

الرائع واملدهش، وهو ما وجدته عند قراءتي أللبري كامي.
وهكذا فإننا يف حاجة ألن نعيد النظر يف رؤيتنا لألشياء، حتى ال نستمر يف 
التلّهي بتلك اإلشكاليات الزائفة الين نهدر فيها اجلهد عما إذا كان كامي كاتبًا 
جزائريًا حبكم املولد، أم فرنسيًا حبكم اللغة واألصل؟ وما إذا كان يستحق التكريم 
يف البيت الذي رأى فيه نور الشمس أول مّرة، أم جتب حماكمته عسكريًا؟! 
تبعته،  أجيال  جيله ويف  أثره يف  ترك  إنسانيًا  إبداعًا  يبقى  كامي  أنتجه  فما 
خرجت من معطفه األدبي، فلنقرأ إبداعات كبارنا بداًل من أن نرميهم باألراجيف.

العلمانية النقدية
أيًا كان  الفن  الدعوة إىل علمانية  الواجب علينا  أخلص من ذلك إىل أن من 
نوعه، واألدب أحد روافده املهمة، والنظر إليه من منطوقه الداخلي البعيد عن 
أّي عالقة باخلارج، أقصد، أال ياكم الفن إال بأدوات الناقد ومشرحه، مبعنى آخر 
أّن القارئ للرواية التاريية جيب أال يربط بينها وبني كتب التاريخ، والرواية 
عليها يف  ولو كانت تشتغل  السياسة،  عامل  ُتفصل عن  أن  السياسية جيب 
أدباء عرب كثريون تكريم سعيد عقل بسبب  اليوم رفض  موضوعها، وقبل 
مواقفه العنصرية ضد الفلسطينيني، لكننا نرى بأّن مكانه كسياسي متطّرف 
جيب أن يكون احملكمة، أما مكانته كشاعر فال بد هلا من تكريم، كما رأى ماهر 
شرف الدين يف العدد 41 من »الغاوون«. أو كما رأينا مع الشاعر األمريكي 
بنيتو  اإليطالي  الديكتاتور  حبكم  املعجبني  أشهر  أحد  كان  الذي  باوند  عزرا 
موسوليين الفاشي خالل احلرب العاملية الثانية، لكنَّ آراءه السياسية العنصرية 

مل جتعل أمريكا متزق صحائفه الفنية من كتاب اإلبداع يف تاريها.

بتاريخ 24 كانون الثاني 2012 نشرت صحيفة »اجلمهورية« اللبنانية مقااًل 
إسرائيليًا«،  لتجده ضابطًا  بعد سنوات  »عادت  بعنوان  احلسيين  لعلي 
الكستناء  »أكل  وبعد  الفائت،  الثاني  كانون   18 يف  أنه  فيه  يروي 
وشرب الشاي«، خطر له أن يتصل بشقيق زوجته املقيم يف كندا، وإذا 
به ُيفاجأ بوجود امرأة عجوز عنده. وما إن عرفت هذه املرأة أن السيد احلسيين هو 
دت على إكماهلا  صحايف حتى أصرَّت ومن دون مقّدمات على سرد قصتها وشدَّ
للنهاية ليسمعها العامل! لكننا ُنصَدم بأن القصة اليت »ترويها« العجوز املدعّوة 
ص غري حمرتف ألحداث رواية »عائد إىل حيفا« للكاتب  أم خالد ليست سوى ملخَّ

الفلسطيين غسان كنفاني!
م فيها كنفاني قصة عائلة فلسطينية تركت  الرواية األدبية الشهرية اليت قدَّ
فًة وراءها رضيعها الذي مل تتمكن من لقائه إال بعد مرور عقَدين  حيفا قسرًا خملِّ
أقامت يف املنزل بعدما  ته عائلة يهودية  تبنَّ بالرضيع - وقد  الزمن، فإذا  من 
اإلسرائيلي ألنه  - أضحى شابًا وانضم إىل اجليش  الفلسطينية  العائلة  تركته 
نشأ على أنه يهودي. ثم حماولة العائلة الفلسطينية لقاء ابنها واستعادته. هذه 
ة واالنتماء والوطن  التعقيدات اليت أراد من خالهلا كنفاني مناقشة مفاهيم اهُلويَّ
مبا هلا من تاثريات على حياة اإلنسان ووجوده، إذا بها حادثة يرويها كاتب املقال 
عن لسان »عجوز فلسطينية تقيم يف كندا«! رغم أنه مل يستطع »حتديد هلجتها 
العربية«!! فإن كانت هذه السّيدة العجوز املذكورة حقًا هي صاحبة احلادثة فال 
بدَّ إذًا أن غسان كنفاني كان قد التقاها قبل كاتب هذا املقال وسرد قصتها 
اًل إياها إىل رواية، وهي بذلك تكون قد أمسعت صوتها للعامل إذا كان هذا  حموِّ
هو هدف املقال من سرد القصة. ولكن مبا أن رواية »عائد إىل حيفا« قد صدرت 
سنة 1969 والعجوز يف مقال علي احلسيين قالت إنها التقت ابنها يف فلسطني 
سنة 1971 ينتفي إذًا احتمال لقائها بغسان كنفاني وسرد قصتها له أواًل. ومبا 
أن كنفاني قد كتب متامًا يف روايته الصادرة سنة 1969 ما سردته العجوز عن 
أ مبا سيحدث  عودتها إىل حيفا ولقائها ابنها سنة 1971 فقد يكون كنفاني قد تنبَّ
لت إىل واقع يف أذهان  هلذه العجوز بعد سنَتني أو أن القصة املتخّيلة أدبيًا حتوَّ
البعض. العجوز اليت اختارت صاحب هذا املقال لسرد قصتها واليت مل يعرف 
عنها سوى أن امسها أم خالد، قالت إنها استطاعت العودة إىل منزهلا يف حيفا 
ة بني عاَمي 1948 و1971  بعد مخسة وعشرين عامًا، علمًا أن الفرتة الزمنية املمتدَّ
هي ثالثة وعشرون عامًا فقط! فمن الواضح أن العجوز املذكورة قد أنهك الزمن 
ذهنها فباتت ال حتسن احلسابات وال التدقيق يف الذاكرة لتعلم إن كانت قد 
التقت غسان كنفاني قباًل أو قرأت روايته، وإن كانت ال حتسن احلسابات فقد 
ال حتسن القراءة أيضًا. ولكن من حق األدب أن ُيساَءل كاتب املقال عن حقيقة 
وجود هذه العجوز اليت تتطابق قصتها بشكل أسطوري وهزلي يف وقت واحد مع 
أحداث رواية غسان كنفاني املذكورة أو عن احتمال إهلام رواية كنفاني لصاحب 
املقال املذكور كتابة هذه القصة املطابقة... رمبا حتت تأثري الكستناء والشاي!

ألبري كامي،

فاسكو.

تبادلناها 
نظرات

عرفُتها ُمْطَلقًا ال 
عرفْتين ُمْطَلقًا ال 

أن  إىل  جميئكَ   ْر  َأخِّ املوت  أيها 
أفرغ من بناء أخيلٍة تليُق بقدومكَ 

انُظري بعيداً 
حتديدًا هناك حيث ميتدُّ األفقُ 

أغنيته  سيتلو  القمر  أنَّ  يبدو 
املعتادة 

الليل

بهذه  لتكون  كفايًة  ُأخطئ  مْل 
القسوة 

صديقيت 

طوال  َيسمعَك  َمن  جتَد  أن  حماٌل 
الوقتِ 

أ دائمًا لتكون وحيداً  تهيَّ

َينظُر إليَّ بغرابةٍ 
ُمريٌب شْكلي ، رمبا

لكنه ليس مبستحقٍّ هلذه الدهشة 

هنا ُيباع كلُّ شيء 
، عشقٌ  حبٌّ

رْ  الطفولة حتى مل ُتوفَّ

اهلا  ل مَجَ واقفًا أتأمَّ
غباَر  ُتبعُد  بيَديها  ح  ُتلوِّ كانت 

اِس عن وجهها الطفولّي الَكنَّ
أقف  أني  الحظُت  فقط  حينها 

وسَط الغبار



1
عي الليُل َيدَّ

اٌم أنُه رسَّ
وأنَّ العتمَة

ل لونُه املفضَّ
عي أنه مسكنٌي َيدَّ
وأنَّ عامَلُه حمربة

عي أنُه وطواٌط َيدَّ
ق أعماَرنا إىل األسفل ُيعلِّ

وأنُه حني ننام
ُن يف رسِم يتفنَّ

قبوٍر موحشٍة 
تعِكُس حجم خماوفنا.

2
قصُص األطفال

ُتطاردني بشخصياتها
من مكاٍن إىل آخر
الفتاُة الصغرية

ذات الرداء األمحر
كربْت يف خمّيليت

مسافًة بعد مسافة
حتى صارت ذئبًا

تها. التهَم جدَّ

3
ي أيها احلقل أنَت جدِّ
ْس ملء الورود تنفَّ
خبِّئ سعاَل الذئاب

يف الوديان
وَأْقِفل على ِخرافَك

باَب الليل.

4
يلبُس جوارَب مثريًة

يأتي
بكوكب نادر

ينحتُه على شكل جنمة

ُتشعُل الضوء
يًا بأوهام الشعراء ُمتخفِّ

يرقُص
كمهووٍس على الِقمم.

5
ُق فتاٌة ُتعلِّ

رات أجدادها مذكَّ
على احليطان 

ِس شمُّ تصحُبها للتَّ
كلَّ صالة

َن أحداُثها ى ال تتعفَّ حتَّ
بفعِل الرطوبة

تسعُل كّمياٍت من احلرِب
خ أثاَث الغرفة ُتلطِّ

تعيش يف مملكة للعجائز
حيث اللغُة

ُتعاني
وجعًا عميقًا يف مفاصلها.

6
الغيوم البدينُة 

والنحيفُة
ر خيالي ُتكرِّ
ل القمر مُيثِّ

دوَرُه
فُتمطُر قصائد وأسئلة

حنملها كاملظالت
فتغدو النجوم

عالمات استفهام.

7
أشقُّ طريقًا

إىل الطفولة مستعينًة
بقنديل ماء

ُط أختبَّ
ي ألصل إىل رحم ُأمِّ

ألولد بدائيًة

تي كجدَّ
بة مزاجية ومتقلِّ
كعنزتها احلرون

أقول ملن يولد مرَتني:
احلياُة تئنُّ

من ثقِل األجساد.

8
عندما زرُت ضريي

مل تكن يدي موجودة
ألضع عليه وردة.

9
ما خربشُت فكرة كلَّ
أسهر لياًل بكامله
لتقليم أظافرها.

10
ُط الوقت ُأخيِّ

بعقارَب ساخرٍة
األرض ُتكمُل دورتها

متخطيًة
خدَر يدي

ل عقرب يتسلَّ
يقرص ذاكرتي

عِر اُت الشِّ تنساُب زخَّ
إىل بركٍة مثقوبة.

11
عند شاطئ السالحف 

حيث اهلدوُء
وواِلده البطء

يسريان على مهٍل
ُيتابُع العنكبوُت

تأرجحُه
على خيط الوقت
فيما احلياُة تنتِظُر

حادثًا لْن يقع.

إىل  و»رسالة  األسد«  بشار  الرئيس  إىل  مفتوحة  »رسالة  بني 
مع  آخرها  كان  عّدة  صحافّية  ولقاءات  السورّية«  املعارضة 
من  َينظُر  أدونيس  الكبري  شاعرنا  ظّل  اللندنّية،  »الغارديان« 
الرئيس« ومّرة داعيًا  »السّيد  مّرة ناصحًا  عليائه إىل سوريا، 
إّياه إىل التنّحي، بلغة متعالية كصاحبها، ومثل أّي مسؤول أو حاكم، 
ليس أقل! ناهيك عن التنظري الذي يليق باملفّكر الشاعر، يف الوقت 
الذي يسيل فيه دم السوريني، وال ترتك اجملازر املتواصلة اليت يرتكبها 
الدم لكي جيّف، على األقل، على ثياب  الرئيس« فرصة هلذا  »السيد 
احليادي  موقفه  يف  شاعرنا  ميعن  والرتاب.  األرصفة  وعلى  الشهداء، 
إىل  ينظر  الذي  املرتاح  املتأّمل  موقف  املتواطئ(،  أقل  مل  إذا  )هذا 
جنوم ال يراها أحد غريه... وليقنعنا أنه مفّكر كبري ال يتخذ موقفًا هكذا 
بسهولة، مثلما فعل ذات يوم، حني سحب توقيعه من عريضة طالبت 
بإطالق سراح الشاعر فرج بريقدار، كان قد وّقع عليها: »أريد سحب 
توقيعي ألحتفظ به ملناسبة كبرية مقبلة« )أنكر أدونيس أيضًا معرفته 
بشاعر امسه »فرج بريقدار«! بل اّدعى أن املبادرين حلملة التوقيع لّفقوا 
له صفة الشاعر من أجل التعاطف الدولي(! فتوقيعه ال ُيستخدم إال يف 

امللّمات الكبرية جّدًا!
وهل هناك ملّمة أكرب من أن تقوم ثورة يف سوريا؟ )حتى صفة »الثورة« 
نصيب  كان  هذا  »احتجاجات«(  صفة  مبنحها  وتكّرم  علينا  استكثرها 
السوريني، ليس من فّنانني كركوزات )باملعنى السّيئ( بل من مثقفني 
كبار من وزن كمال أبو ديب ونزيه أبو عفش وأدونيس، ملّمة تتطلب 
موقفًا داعمًا ومؤازرًا لشعبهم، موقفًا ال يهدأ وال يكّل، ملا هلم من تأثري 

يف حمافل عّدة، نتيجة ألمسائهم الكبرية.
أشهر متّر واجلنائز أيضًا، والشعب السوري يقق معجزة غري مسبوقة، 
وأدونيس يستمر بالنظر إىل النجوم، وينتظر َمن يسأله رأيه يف حركة 

الكون. وال ينحين قلياًل لريى ما يدث على أرض الواقع.
أدونيس ومقابالته  ُنفصفص عظام مقاالت  أن  نريد هنا  طبعًا حنُن ال 
الصحافّية، فقد قام كثريون بذلك، ولكننا حناول أن نفهم كيف لشاعر 
حبجمه أن يقف مكتوف القلب أمام جرائم ُترتكب حبّق شعبه، بل أكثر 
من ذلك هو يكذب بشكل يدعو إىل الدهشة: »بوصفك خصوصًا رئيسًا 
منَتَخبًا«! واجلميع يعرف أن السوريني نسوا شيئًا امسه انتخابات، بعدما 
غرّي »البعث« القائد للدولة واجملتمع االنتخابات املضّرة بصحتهم، بسالسل 
أطلقوا عليها اسم »االستفتاء«! منّظر كبري مثل أدونيس ال ميكن أن تفوته 
ولسنوات  كثرية  مرارات  السوريون  منها  ذاق  اليت  املسألة  هذه  مثل 
طويلة. لسنا هنا بصدد استعراض أمثلة كثرية عنه باتت معروفة للجميع، 
وال االستشهاد بأمثلة أخرى عن دور املثقفني من قضايا شعوبهم، ومن 
قضايا الشعوب األخرى، األمثلة أكثر من أن حُتصى ويعرفها كّل مهتم 
األفالك. وبدورة  بالنجوم  الدائم  احملّدق  أدونيس  إال  العام،  بالشأن 

حلظة الوعي
على  مثّلج  ماء  كرمي  الوعي،  حلظة 
رجل يعيش يف دفء غرفته، بضحكة 

ه. متواضعة، يأبى أن يواجه شكَّ
ص على أحالمه من الشباك. يبسم هلا مع  يتلصَّ
كل طلعة مشس... يرويها، يراقب كم اقرتبت 

السفينة من الشاطئ.
فجأة يأتي من يقّدم له طريقًا خمتصرًا. يصاب 
على  األطول  الدرب  ل  يفضِّ كان  ألنه  خبيبة 
سعيدًا  كان  النهائية.  احملطة  إىل  الوصول 
على  صادف  َمن  أصدقاَءه  يرب  بالتفاصيل، 
تبقى  أن  يأبى  الوعي  تكّلم.  َمن  ومع  الطريق 

مزهرية األفكار كما كانت يف املساء.
مع  معاملتها  األرض  تغرّي  الوعي،  ساعة 
الكواكب. تنتفض الشتلة على تربتها. تنقلب 
قرب.  عن  شرايينها  ترى  وتتحطم،  السفينة 
تفّضل الغرق على العوم،كي تتوالد من جديد 

يف األعماق.
الوعي دعوة للنسيان. قفزة إىل الضفة األخرى 

من النهار، حيث الشمس أكثر سخاء.

ساعة الشعر
جاءت الساعة اليت يلتقي فيها غريبان. دهشُة 

س جسد »جديد«. تلمُّ
بريق.كنت  أجل  من  وتتكاتف  تتكاثف  معادن 
كلمة  ملعت  أن  إىل  القبس،  هذا  عن  بعيدة 
ملعت  أنارت،  نيزك،  شكل  على  رأسي  يف 
كثرية  االنعطافات  حيث  البعيدة،  الدروب  يف 
جديد  فصل  ويعادله.  القبول  جيابه  والرفض 

حلَّ بروحي، مجلة اعرتاضية.
مل أكن، مل يكن لي وجود البتة، إىل أن انتاب 
ووجدت  وفصام،  تام،شرود  صدع  الطبيعة 
خامتًا يف إصبعي الوسطى بيدي اليمنى، خامتًا 

يشعشع بلورة البحر الرتيب.

ورقة راحبة
صفحتنا ما زالت عذراء. اهلواء بيننا طاهر مل يالطه 
غبار. مل نرتاشق على الشاطئ. مل تقع قبعاتنا.

كنت  الذي  اجلميل  الفراغ  ذلك  معك  أستعيد 
أنفقه مع رجل آخر ليلة أمس. قارة تفصل بيننا 

أو نظرة أو قبلة.
أجلأ اليك كآخر ورقة يف يدي، مل أرِم بها بعد 
على الطاولة، مل يسخر منها املتفّرجون، فهي 

ما زالت يف الظلمة.

خزانة مغلقة
الكالم  النطق، تفّر جيوش  أحيانًا يصعب عليَّ 

من املعركة. عبثًا أحاول مّل مشلها.
 وكأن قليب مل يعد يريد التالسن مع املاّرة. 
يرتدي مجيع  أن  يريد  ال  مغلقة،  خزانة  ل  ُيفضِّ

حلله يف آٍن واحد. 
نغمة  واألشياء يف  ي، ينصهر  أن يصلِّ ل  ُيفضِّ

د.  د توحُّ واحدة بال انفعال. جمرَّ

مصعدان خمتلفان
بني  كالفرق  واملسيحي  املسلم  بني  الفرق 
ُيفضيان  خمتلَفني،  مصعَدين  يستقالن  رجَلني 
إىل املنزل نفسه. ال أبالي باملصاعد، بالطريقة 
الطريقة  العلّو،  مع  اإلنسان  بها  يتالقى  اليت 

اليت يدخل بها إىل املعبد.
ال أبالي إن، يف طريق العودة، مالت الطائرة 
األرض  من  كثريًا  اقرتبت  أو  معّينة،  جهة  حنو 

قبل اهلبوط.
بقربي  رجاًل  حلين،  يعزف  رجاًل  أجد  أن  املهم 
وال  حضوره  أشرق يف  أن  أريد  أهذي.  عندما 

ل ذبولي على هذياني. ُيفضِّ

ستفتح النار ذراَعيها
أصبح  شجرة  للريح،  استسلمت  كشجرة  أرتعد 

الربق منها وفيها.
منذ ارتديُت ثيابي عرفت أني أجته حنوك، جائعة 
كيتيمة جوعًا مطلقًا، إىل آخر العاصفة، إىل آخر 
الطوفان. ستفتح النار ذراَعيها وتلتهم كل شيء.
ال  قطيعه.  الراعي  يقود  كما  جسدي  يقودني 
أحيد وال أضيع، احلافة معلومة. امرأة تبحث عن 

ذئب يف آخر الليل، عن ذئب ينصفها.

ألدريان  ُسحاقّية  قصائد  »ثالث  على  تعقيبًا 
ريتش« ترمجة الشاعر سعدي يوسف )»الغاوون«، 

العدد 46( لدّي التعليق اآلتي:
ة، أو على األقل وجب اعتباره  العقل مساحة ُحرَّ
كذلك، واإلحساس عامل روحي ُمشرَتك. وبناًء عليهما فال 
أحدًا على اإلطالق. وترمجتك  شك بأن اإلبداع ال يستثين 
يا أستاذ سعدي هلذه القصائد باعتقادي تعبري عن تلك 
حضرتكم،  عنوان  على  الفضولّي  اعرتاضي  لكن  القناعة. 
وذلك  »ُسحاقّية«،  املذكور:  النعت  تركيبة  خلل يف  فثمة 

من ناحيَتني:
األوىل أدبّيًا، فاللواط أو السحاق جُمتمعّيًا )ومن املفرتض 
نؤمن  كنا  وإن  حبت.  شخصّي  خيار  سوى  ليسا  جنسيًا( 
ال  بغرابة  خاصرته  وحصر  املفهوم  عنونة  إذًا  فِلَم  بذلك، 
داعي هلا. النعت امُلستخَدم ليس مصطلحًا أدبّيًا - ال يوجد 
منا  ما ُيسّمى »أدب لوطي« أو »ِشعر ُسحاقي«. أما إن سلَّ
م اإلنتاج اخلارج  بضرورة وجوده فهو - برأيي اخلاص - ُيجِّ
منه أو يشري إليه بشكٍل ُمبَهم، كما يؤّطر األديب ويضع 
عالمة فارقة على أعماله ليست ذات أساس أدبي. على 
لة بولع  سبيل الذكر ال احلصر، رسائل رامبو إىل فريلني حُممَّ
شديد ولغة وتفصيل جنسَيني واضَحني. وعلى الرغم من 
ذلك، مْل نسمع يومًا بـ»قصائد رامبو اللوطّية« أو غريها، 
قصيدة  سّيد  اعتباره  من  لوطّيًا  رامبو  كون  مينع  مْل  كما 
البوهيميا - هو جدير بالفعل بهذا اللقب. استخدامك للنعت 
يوسف«  لسعدي  دغري  »قصائد  بالقول:  أشبه  املذكور 
)املقصود بـ»دغري« ما هو عكس اللوطي تفاديًا للتوظيف 
اللغوي املعيب الذي يقتصر على »شاذ« و»غري شاذ«(، 
الشاعر  أن  سوى  مرجعّية  أّي  حتمل  ال  ُوجدت  إن  واليت 

ل النساء على الرجال. ُيفضِّ
الثانية لغوّيًا، فرغم ثقيت بأن النعت ال يمل نوايا السلب 
ني  يف طرحه، غري أن العنوان لألسف ُيلِّف تفسرَيين حلِظيَّ

ُمتقارَبني:
1- »قصائد سحاقّية«... احذْر!

2- »قصائد سحاقّية«... اعطْف وأشفْق!
صادق  حمتواها  ألن  مجيلة  الثالث  القصائد  النهاية  يف 
، وليس ألن صاحبتها امرأة ُسحاقّية )بغض  بسيط وُمعربِّ
استنتاج ذلك  مّت  إن  أما  خرجت؟(.  أين وكيف  النظر من 
فما  القصيدة،  حمتويات  عرب  ُسحاقّية(  الشاعرة  بأن  )أي 

املانع عندئٍذ؟!
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اإلثنين  3  كانون األول   2007

االئتالف  قضية  الباحثني  من  عدد  تناول 
واالختالف يف املنجز اإلبداعي للمرأة وحتّدثوا 
اخلصوصية،  وجتّليات  االختالف،  حدود  عن 
يف هذا اإلبداع، غري أن هذا التناول قد فتح 
اإلبداع  تسم  اليت  التمييز  أشكال  بعض  على  الباب 
مما  بعينه،  جنس  على  حكرًا  جتعلها  خاصة  بسمات 
السمات  جرد  خالل  من  التصنيف  قضية  ُيكرِّس  قد 
املمّيزة لكل جنس على حدة، ومثال ذلك قول حممد 
نور الدين إن املرأة »تصوغ كتابتها بشكل خمتلف متامًا 
بالكتابة  األمر  ق  تعلَّ سواء  الرجل،  كتابة  أشكال  عن 
املخطوطة أو أشكال الكتابات اليت ال تتوقف املرأة عن 
ممارستها يف عالقتها جبسدها، فاملرأة باعتبارها كائنًا 
خمتلفًا يف تكوينه وجسده عن الرجل، وباعتبار وجودها 
يف جمتمع ذكوري تعمل على الدوام على إظهار جسدها 
بشكل مغاير« )املرأة والكتابة، جملة »الوحدة«، العدد 

التاسع، حزيران 1985(.
إن الرتكيز على إظهار اجلسد بشكل مغاير ليس دلياًل 
وإمنا  الباحث،  عنها  يبحث  قد  اليت  اخلصوصية  على 
للنص  الكّلي  البناء  تقّصيها يف  ضالته يف  جيد  قد 
فيها  تتداخل  اليت  الشمولية  بنيته  ويف  اإلبداعي، 
البالغي  التشكيل  وبطبيعة  اللغوي،  بالبناء  التيمات، 
واإليقاعي وغريه من املكّونات النصية اليت تفصح عن 
اجلسد  وحضور  اخلاص،  ميسمه  وعن  العمل،  كينونة 
بهذا الشكل املغاير ال ميكن اعتباره بشكل من األشكال 
تشكيالت  يف  غيابه  الفرتاض  خاصًا  جوهريًا  ميسمًا 
أن  بالضرورة  إذ ليس  املبدعة،  للمرأة  نصية مغايرة 
يطرح تناول اجلسد بهذا الشكل اخلاص كلما تبادر إىل 

ذهن الباحث جتربة امرأة مبدعة. 
إىل  يقودنا  أن  ينبغي  ال  اخلصوصية  عن  احلديث  إن 
ليصبح  اجلنسي،  التصنيف  صيغة  ُتكرِّس  قد  أحكام 
اإلبداع نفسه،  البحث على حساب  املبدع حمور  جنس 
وإذا كان ال بد من كشف هذه اخلصوصية، فإن النص 
األدبي هو القمني بإجراءات الكشف والرؤية الشمولية 
رموزه  وحل  شفراته  فك  على  تراهن  اليت  النسقية 
وطبيعته البنيوية النصانية، بل إن النص األدبي أيًا 
كان مبدعه، رجاًل أو امرأة، هو الكفيل باإلفصاح عن 
خصوصيته اليت جتعله بصمة ال متاثلها بقية البصمات 

اإلبداعية حتى للمبدع نفسه.

ثت الناقدة  يف كتابها املوسوم »املرأة والكتابة« حتدَّ
رشيدة بنمسعود عن بعض اإلشكاالت اليت تكتنف إبداع 
املرأة حيث تستوقف الدارس خصوصية العمل األدبي 
من خالل جودته وروعة بنائه الكّلي الذي تتناغم فيه 
التّميز،  له هذا  النّصية وحتقق  املكّونات  جمموعة من 
غري أن عددًا منهم قد ال يستسيغ هذه اجلودة رغم 
نبوعها من صميم النص املدروس ال لشيء إال ألن من 
أبدعه امرأة، وبهذا يكون الكشف عن اخلصوصية هنا 
ف يف كثري من األحيان،  كشفًا مظلمًا يقود إىل التعسُّ
وقد أثارت بنمسعود هذا األمر، واعتربت أن »الظاهرة 
اليت جيب أن يعاد فيها النظر هي حماولة النقاد نزع 
صفة األنوثة عن الشاعرة اجمليدة، ووصفها بصفات 

رجولية، وكأن الشعر اجلّيد ليس من صنع النساء«.
هذه الظاهرة، إن ُوجدت بالفعل، ال جتد هلا ما ُيربِّرها، 
أو  بالرجل  له  شأن  ال  فيّن  مجالي  أمر  اجلودة  ألن 
باملرأة، وإمنا هو كامن يف عمق التشكيل الفين للنص 
تكون  أن  قبل  بالنص  خاصة  واجلودة صفة  األدبي، 

جبنس صاحبه.
اخلصوصية ظاهرة مجالية أيضًا ال ميكن احلديث عنها 
املرأة،  إبداع  أو  الرجل  إبداع  بني  املقارنة  إطار  يف 
قد  حيث  ذاته  األدبي  العمل  مقاربة  إطار  يف  وإمنا 
الواحد متّيز كل عمل  جندها ماثلة يف نصوص املبدع 
سياقات  يف  صاحبه  أبدعه  ما  يشبه  ال  قد  مبيسم 
نفسية،  سياقات  حتى يف  أو  أخرى،  ومكانية  زمنية 
بل إن االختالف قد يتجّلى بني مقاطع النص الواحد، 
لذلك فالبحث عن اخلصوصية من زاوية النظر الفنية 
واجلمالية هو الكفيل بإخراج هذه الدراسات من ضيق 

التصنيف وشرك املقارنة.
املنجز  تناولت  اليت  النقدية  املقاربات  بعض  وقعت 
اإلبداعي للمرأة - من أجل إثبات علو كعب املرأة املبدعة 
يف جمال إبداعها - يف بعض اإلسقاطات اليت ال تسعف 
ق  حبق يف إثراء املشهد النقدي واإلبداعي بقدر ما ُتعمِّ
املمارس  واحليف  بالدونية  الالواعي  اإلحساس  هذا 
على املرأة، والذي وقر يف املرجعيات الذهنية لبنية 
اجملتمع العربي، السيما إذا كانت املقاربة صادرة عن 
امرأة حتمل همَّ كشف هذا احليف وإلغائه، وقد بدا لنا 
اللغة  لبنية  بنمسعود  الناقدة رشيدة  ذلك يف حتليل 
اليت تصب يف تدجني الكائن - املرأة من خالل عرضها 

لبعض النماذج اللغوية اليت مل تلحق بها تاء التأنيث 
فقط ألجل غرض يف نفس الالوعي الذكوري القاضي 
بإلصاق كل ما هو دوني بها: »من خالل هذا التحليل 
املعجمي ميكن التأكيد أن اللغة اليت ميكن أن نستعملها 
د مسبقًا موقع املرأة  وسيلة لصياغة خطاب حتّرري حتدِّ
ووظائفها داخل اجملتمع، أي أنه قبل وضع القوانني 
اليت تسعف الرجل على تدجني وفرض الوصاية على 
دت هذا  األنثى، هناك سلطة اللغة املستعملة اليت حدَّ
)»املرأة  الرجل«  على  املهمة  هذه  لت  وسهَّ ر،  التصوُّ

والكتابة«(.
إن سلطة اللغة هذه حسب تعبريها تسلب املرأة هذا 
ر الذكوري الذي  احلضور وتضعها حتت إمرة هذا التصوُّ
ال جيد بدًا من عدم إحلاق تاء التأنيث مثال بكلمة »عاقر« 
ما  بكل  العقم  إلصاق  غرضه  معنّي  موقف  عن  لُيعربِّ 
امرأة عاقر، فبماذا سنصف  »إذا قلنا:  باملرأة  يرتبط 

الرجل املصاب بالعقم هو اآلخر«.
ع الوضع اإلبداعي للمرأة إىل  هكذا قد تسوُق رياُح تتبُّ
الكامنة يف  اجلمالية  للقيم  وجالء  ال ميطر كشفًا  غيم 
وإيقاعات  أبنية صورية،  من  يرافقه  ما  النص، ويف 
نفسية ُتسلِّط الضوء أكثر على جوهر العمل األدبي، 
الناظمة  هي  فية  التعسُّ اإلسقاطية  الرؤية  وتصبح 
للمقاربات حتى وإن كان اهلدف نبياًل، ويبدو أن الباحثة 
هذا  يستخلص  الذي  لبيب  الطاهر  رأي  إىل  تستند 
استنطاقه  انطالقًا من  اجلنَسني  اجلذري بني  التفريق 
بهذا  األمر  أن  غري  اللفظية،  واالشتقاقات  للمعاجم 
جوهر  ل يف  التأمُّ عن  الناقد  ذهن  قد يشغل  الشكل 
العمل اإلبداعي وعن أبنيته الداللية الالمتناهية الكامنة 
يف النظم والرتكيب، ويتّم بذلك إسقاط ما وقر يف 
ة على اللغة، فتنتقل القضية  الالوعي من شعور بالدونيَّ
فـ»النحاة  واأللسنية،  اللغوية  الدراسات  دواليب  إىل 
يف مؤلفاتهم مل يصصوا بابًا للمذكر، بينما خصصوا 
بابًا للتأنيث ألن األصل هو املذكر واملؤنث فرع منه« 

)»املرأة والكتابة«(.
إن ما يتاح إليه إبداع املرأة هو النفاذ إىل غوره العميق 
النص  ليكون  والبالغية،  اللغوية  أبنيته  والكشف عن 
هو احملك احلقيقي واألول بعيدًا عن كل االستنتاجات 
اليت قد تصرف املساءلة النقدية عن القراءة التفاعلية 
املتناسلة الواعدة مبا ال ُيَعدُّ من الدالالت، احلريصة على 

جتاوز فكرة التصنيف اجلنسي يف كل مستوياته، والرتكيز على ما 
الشعورية  جتربته  وعن  صاحبه  عن  يعلن  العمل  يف  إنساني  هو 
العميقة، وإن كان الدرس النحوي يف أبواب أخرى قد تعرض ملا 
يستوي فيه املذكر واملؤنث من صفات مبا ميكن أن يلِّصه من 

ربقة هذه اإلسقاطات القسرية )امرأة صبور - رجل صبور...(.
كثريًا ما يقود هاجس البحث عن اخلصوصية يف إبداع املرأة إىل 
لعوامل  منفذًا  واعتبارها  اخلطاب،  الناظمة هلذا  التيمات  البحث يف 
املرأة اإلبداعية، لذلك وجدنا عددًا من الباحثني يعتمد هذا املعيار 
الستخالص قسمات هذا اإلبداع، حيث يعتربون أن فن الرثاء مثاًل 
- باعتباره أحد األغراض الشعرية - كان »وثيق الصلة بنفوسهن 
سريعات  االحتمال،  ضعيفات  الشعور  رقيقات  فهنَّ  وميلهن، 
االنفعال، فّياضات العيون، ال يطقن فقَد األحباب، وهنَّ أشّد حزنًا 
كتاب  احلويف يف  أمحد حممد  يقول  كما  الرجال«  من  لوعة  وأشّد 

»املرأة يف الشعر اجلاهلي«.
إن اخلصوصية أمر طبيعي يف كل إجناز، فمن يكتب يرتك بصمته 
ال حمالة يف األثر األدبي تكشف عنه وعن جتربته، ولعل الباحثني 
الذين قصروا غرض الرثاء على النساء الشاعرات ملالءمته لطبائعهن 
واستعدادهن النفسي، قد اعتمدوا على شاعرات بعينهن السيما 
اختلفت  لشاعرات  أخرى  نصوص  حتتمله  قد  ما  ونسوا  اخلنساء، 
جتاربهن أو رمبا طاهلنَّ وإبداعهنَّ النسيان، فإذا كانت اخلنساء قد 
عرفت يف هذا الباب وبرعت فيه، فذلك راجع إىل جتربتها املريرة 
مع املوت، وما الشعر إن مل يكن مالذًا لكشف اجلرح ورسم األمل، 
فإذا كان من خصوصية هنا فهي تلك اليت ترتبط بصدق التجربة 
وارتباطها احلثيث باألثر، ولو عاشت الشاعرة جتارب مغايرة لرمبا 
إىل  إذًا  األمر  مرّد  فليس  ذاتها،  عن  معلنة  نصوصها  بزغت يف 
ضعف واستعداد نفسي سابق للبكاء، وإمنا هو صدق بالغ يف ربط 
األثر بالذات الشاعرة، إذ ال مينع ذلك من بكاء وشعور مريَرين باألمل 
جراء الفقد حتى عند الشعراء الرجال. إنها التجربة الوجودية جتاه 

املوت واحلرص الشديد على مواجهتها.
زت العديد من األحباث على التمحور الواضح على الذات عند  لقد ركَّ
املرأة املبدعة، وهذا ال حمالة دليل واضح على التعالق املفرتض 
من  التجربة  لنقل  املباشر  الوسيط  باعتباره  ومبدعه  األثر  بني 
الرومنسية  التجارب  القراءة، ولعل  النفس إىل بياضات  بياضات 
وإن  اجلنسي،  التصنيف  هلذا  إثارة  دون  اجلانب  بهذا  حفلت  قد 
كان الدرس النقدي يرى الفارق يف نسبة هذا احلضور »إن كتابة 
املرأة - وهذا رأي عام - تتمّيز حبضور مرتفع لدور املرسل، يعين 
كما  كربى«  داللة  ذي  كشكل  حاضرة  التعبريية  الوظيفة  أن  هذا 

تقول رشيدة بنمسعود.

من  مزيد  إىل  يومها  احتجت 
واملرّبى  والزبدة،  القهوة، 
منتظرًة موعد وصولك، صفري 
عجوزًا  يوقظ  الكسول  القطار 
من غفلته، قطة شريدة تتبخرت خمتالة، 
شاب يف الثالثني يرتدي معطفًا وينتزع 
إشعال  عليه  ليسهل  جلديًا  قفازًا 
السيجارة، أراك تطلُّ من بعيد، ينتابين 
خصلي  ُأعيد  الوقت،  بضيق  شعور 
ة دفنُت مرآتي  الثائرة إىل مكانها، خبفَّ
يف عتمة احلقيبة، تتخبَّط األفكار، تتعثر 
الكلمات، لتنتحر عند مطلع الشفاه، ال 

ى لرتتيب اجُلَمل. وقت يتبقَّ

جسد يهوي إىل أعلى
الساعة الثانية فجرًا، كان العشاء جّديًا، 
الظلمة  يف  كشموعك،  وذاباًل  مماًل، 
حّرية  بعيدًا،  وألقيته  حذائي  خلعُت 
فال  ذلك،  فعلت  كلما  تنتابين  لذيذة 
قدماي  تالمس  أن  من  أمجل  إحساس 
يزعجين  البالط، شعري  العارية صقيع 
بلملمته  أخذت  رطبًا،  اجلو  يكون  حني 
قدر  الرقبة  عن  بعيدًا  وضّمه  عاليًا 
اإلمكان، إيالستك ربطة النعناع الناشف 
امللقى أمامي َيفي بالغرض، ضوء احلانة 
املتقطع يتخلل النافذة، شاشة الكمبيوتر 
االهتمام  عاجاًل  وعليَّ  قة  معلَّ تزال  ال 
ال  املدينة  املكان هادئ، سحر  باألمر، 
أعشقها حني  الظلمة، كم  إال يف  ُيرى 
لتدعين  بأحالمها،  وتغرق  عيَنيها  تغلق 
وشؤوني بسالم، ال أحد غريي يف ذاك 
ها  ظلِّ خلف  املندس  الصغري  ب  املكعَّ
حافة  على  جبسدي  وقفت  العمالق، 
النافذة، الواقعة حتت السطح مباشرة، 
ألقيت  مجيعها،  مالبسي  من  رُت  حترَّ
بروحي باجتاه اهلاوية، صرت أنظر إىل 
»التاكيال«  كأس  وضعت  حيث  أعلى 
امللل  قْرص  ب  أتعقَّ جبانيب،  ج  املثلَّ

حراك  دون  ب  أترقَّ يتالشى،  املدور 
السطح. إىل  اهلاربة  الفقاعات  ثورة 

شيطانات
اخلاص معك،  مذاقه  اجلمعة  ليوم  كان 
باجتاه  قلوبنا،  نبضات  تسارع  ر  أتذكَّ
كان  عصرًا  اخلامسة  قة،  املعلَّ الساعة 
عطلة  تتبعه  العمل،  من  الرحيل  موعد 
النظرات  تبادلنا  األسبوع،  نهاية 
إىل  الدرج  من  الهَثني  نزلنا  اخلبيثة، 
الطابق السفلي، ركضنا باجتاه املرتو، 
اآلخر  مع  شرسة  ملعركة  ر  يتحضَّ كلٌّ 
قد  كنا  حترُّشاته،  أمام  نسبيًا  اهلادئ 
عند  ننزل  بأن  األسبوعية  خطتنا  رمسنا 
كل حمطة، كل يوم مجعة، نبحث بعبث 
حمطة  إىل  وصلنا  كنيسة،  أقرب  عن 
ب بشرٍه عن كنيسة  جنهلها وصرنا ننقِّ
دخلنا  باجلوار،  حميطة  مظلمة،  هادئة، 
الكنيسة نتخلَّص شيئًا فشيئًا من ثقل 
املانطوهات الشتوية، وقفنا أمام متثال 
رحلنا  اآلخر،  ريق  كالنا  ميصُّ  العذراء 

منفصَلني حامَلني جبمعة أخرى!

قمر يكتمل فيصري أنثى
جسدي تستوطنه حشود من الشياطني، 
يكتمل  ليلة  يف  القطط  كمواء  غْنجي 
فيها القمر، لذة ارتطام الحتكاك اللحم 
سع وُتبحلق يف  باللحم املنهك، عيون تتَّ
حبس  استطاعت  ما  حتاول  الالشيء، 
فائضها من اللذة، رائحة الباشن فروت 
ختتلط مبلوحة جسدي، نتشاطر برتقالة، 
جسَدينا،  على  ُمرَّها  ُنفرِّغ  نعصرها، 
يف  بدقة  حُنتت  ة  بُسرَّ قطراتها  ر  تتكوَّ
شرهة  كوبرا  لساني  البطن،  منتصف 
ى لتمنع ُحبيبات عرقَك من اهلرب،  تتلوَّ
يرتاقص  بأمحره،  احلنطي  جسدي 
ُأدحرجك  إلثارتك،  حبلى  قمح  كسنابل 

باجتاه اهلاوية لتحرتق.

نازك املالئكة،

رسم: عبد اهلل أمحد.
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بليز  الفرنسي  الشاعر  ولد 
أم  من   ،1887 سنة  ساندرار 
فرنسية وأب سويسري. امسه 
سوزير«،  »فريدريك  احلقيقي 
كان  ساندرار«  بـ»بليز  اشتهر  وعندما 
قد أصبح ُيعرف بشاعر املغامرة املعاشة 
والرحالت الكربى الذي جاب آفاق مصر 
وأمريكا،  وسويسرا  وإنكلرتا  وإيطاليا 
عرف  فرنسا،  يف  تقريبًا.  مكان  وكل 
وصادق  األدبية،  األوساط  قرب  عن 
روا موهبته  العديد من الشعراء الذين قدَّ
وعبقريته الشعرية وروحه املغامرة اليت 
جعلته ذلك الشاعر الذي رأى كل شيء 
يف فرنسا وخارجها، حيث كانت العديد 
يَديه  بني  جرت  حتدث.  األشياء  من 
جتارة  يف  عمله  بفضل  كثرية  أموال 
النحل والعسل: »مثانية آالف فرنك من 
غنيًا«.  كنت  لقد  السنة،  يف  العسل 
قبل أن ينتقل، عشر سنوات بعد ذلك، 
إىل جتارة البقلة. يف بروكسيل ولندن 
الشعر  إنشاد  منها  رائعة،  مهنًا  مارس 
يقتسم  كان  حيث  الكاباريهات،  يف 
الغرفة ذاتها مع طالب صغري سُيعرف 
يف ما بعد باسم »شارلي شابلن«. بليز 
املتعدد  الرجل  هو  األخري  يف  ساندرار 
املنازل والبيوت واإلقامات، الذي ُقطعْت 
يده يف مكان ما من العامل. وعاد إىل 
.1961 ربيع  يف  سيموت  حيث  باريس 

الفورموز
يف القطار السريع 19:40

منذ سنوات مل أستقّل القطار
قمُت جبوالت على منت السّيارة 

والطائرة
سافرت يف البحر وقمت بسفر آخر أطول

ضجيج  وسط  فجأة  أنا  ها  الليلة  هذه 

ة احلديد السكَّ
اليت كانت أليفة يف املاضي

املرات  من  أحسن  أفهمها  أنين  وأظن 
السابقة

املقصورة - املطعم
ال نرى شيئًا يف اخلارج

الليل أسود
ربع القمر ال يتحرك عندما ننظر إليه

وأحيانًا  القطار،  يسار  يف  أحيانًا  لكنه 
أخرى يف ميينه

السريع ميشي بسرعة 110 يف الساعة
ال أرى شيئًا

طبليَت  جيعل  الذي  األصم  الصرير  هذا 
ان أذنّي تطنَّ

- اليسرى تؤملين - إنه ممرٌّ
خندق مبيّن

ثم إنه سيل جسر معدنّي
تطرده  احملّوالت  يف  املطروقة  احلجارة 

من املرفأ
املنعطف املزدوج يف فكِّ النفق الغاضب

عندما ُيبطئ بسبب الفيضانات نسمع
ضجيج سقوط املاء واملكابس اهلائجة
للمئة طن وسط ضجيج اآللة والفرملة

هافر احلافلة املصعد

أفتح شبابيك غرفة الفندق
أحنين فوق أحواض امليناء وفوق اللمعان 

الكبري
البارد لليلة مليئة بالنجوم

امرأة مثرية ُتقهقه على الرصيف 
ه سلسلة بال نهاية تعمل وهي تتأوَّ

أنام والنافذة مفتوحة على ضجيج فناء 
الدواجن هذا

كما لو يف البادية

يقظة

أنام دائمًا والنوافذ مفتوحة
منُت مثل رجل وحيد

مل  املضغوط  واهلواء  البخار  صفارات 
توقظين جّيدًا

هذا الصباح احننيت من النافذة
رأيت

السماء
البحر

من  جئت  عربها  اليت  البحرية  احملطة 
نيويورك

سنة 1911
حجرة القيادة

ويسارًا
رافعات  مداخن  من  صاعدة  أدخنة 

القناديل ذات القوس
بعكس الضوء

القطار األول يرتعد يف الفجر اجلليدي
أنا أحسست باحلّر

وداعًا باريس
صباح اخلري أيتها الشمس

أنت أمجل من السماء والبحر

عندما تعشق ينبغي أن تذهب
اهجْر زوجتك اهجْر طفلك

اهجْر صديقك اهجْر صديقتك
اهجْر عشيقتك اهجري عشيقك
عندما تعشق ينبغي أن تذهب

العامل مليء بالزنوج والزجنيات
نساء ورجال رجال ونساء

انظر إىل اجملالت التجارية اجلميلة
هذه  الرجل،  هذا  هذه،  اجلياد  عربات 

املرأة، عربات اجلياد هذه
وكل هذه التجارة اجلميلة

هناك هواء هناك ريح

اجلبال املاء السماء االرض
األطفال احليوانات

النباتات وفحم األرض

م البيع الشراء وإعادة البيع تعلَّ
أعِط خذ أعِط خذ

عندما تعشق ينبغي أن تعرف
الغناء اجلري األكل الشرب الصفري

وتعّلم العمل

عندما تعشق ينبغي أن تذهب
ال تبِك وأنت تضحك
ال ختتبئ بني نهَدين

ْس امِش اذهْب ارحْل تنفَّ

أستحمُّ وأنظر

أرى الفم الذي أعرف
اليد الساق العني

أستحمُّ وأنظُر

العامل كّله دائمًا هنا
احلياة مليئة باألشياء املدهشة

أخرج من الصيدلية
أنزل عن امليزان
أزن 80 كيلوغرامًا

أحّبك.

ضوء القمر

نتأرجح نتأرجح فوق املركب
القمر القمر يرسم دوائر يف املاء

يف السماء الصاري هو َمن يرسم الدوائر
ويشري إىل كل النجوم بإصبع

أرجنتني يافعة تتكئ على الدرابزين
ل األضواء اليت  حتلم بباريس وهي تتأمَّ

ترسم شاطئ فرنسا
حتلم بباريس اليت بالكاد تعرفها واليت 

تأسف على ذلك.
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وصوله  للعامِل  يضمن  أن  للمنطق  ميكن 
مبعادلة  براهني،  من  َينشد  ملا  الصارخ 
واضحة العناصر واملقادير، لكّن هذه الثوابت 
الفيزيائية مل يشتغل عليها الشعر، هو فقط 
أشار إىل وجودها يف تأّمالته، وهو ليس معنيًا مبتابعة 
ما يِصُف من مشاهدات، حتلياًل، جتريبًا، وحتديدًا دقيقًا 
لسماِت الظواهر، ليكون ما مّر عليه الشعُر من عناصر 
تندرج حتت باب العلوم وطبيعة األفعال واألشياء، إمنا 

مّر به لضرورة إنسانية عاطفية حبتة.
ألسن  على  ْت  مَنَ اليت  »املفارقة«  بكلمة  الوصف  أما 
النقاد ويف الدراسات الشعرية، فهي إذا كانت أداًة 
من األدوات امللّوحة مبهارة مستخدميها من الشعراء، 
لدى  ظهرت  حتى  العفوية  يسحق  مأزقًا  فإنها صارت 
الصور  أرّق  حتطيم  على  قادرة  سادية  رغبة  البعض 

الشعرية لبثِّ تلك »املفارقة« داخلها، 
وزرع الشظايا يف وجٍه ناعم ال واقعية 
املتوحشة  الرغبة  سوى  تشويهه،  يف 

يف تصدير امُلغاير والالفت.
أْن تكون اجلملُة الشعرية حممولة على 
اخلوض  بإمكانها  فهي  ل،  التأمُّ جناح 
يف اجلمالّي اخلالص والقبيح الذي هو 
ضّد اجلمالّي، يف اليومّي، التفصيلّي، 
وأسئلة القلب والعقل، لكّن الشعر لن 
يطيق ركوب آلة العقل يف ما يوض 
فيه، وإال لكان أحجَم عن سؤال احلبِّ 
على  د  الرتدُّ وعن  باالحتمال،  املليء 
وهذا  سكانها،  طردْت  اليت  البيوت 
جمال  يف  الثاني  الباب  إىل  يقودنا 
قولنا بأن خوض الشاعر يف مناطق مل 
له تفسرٌي واحد هو كونه قد  جيّربها، 
أخضع تلك احلالة للدرس والعقلنة...

أمّسيها  كما  »التكتيك«  قصيدة  إن 
جوفاء  وليست  األلفاظ  ركيكة  ليست 
مجيع  أن  يف  عّلتها  تكمن  إمنا  متامًا، 
وأحداث  وشخوص  بيئة  من  عناصرها 
خاضعة كّلها لعملية عقلية، متسك جبميع 
تفاصيل النص حتت عني الشاعر، أو 
أين  الذي يعرُف  »املهندس الشعري« 

سُيعلي  َمن  الصراع،  سيطلق  وأين  العقدَة،  سيكّثف 
مشاعره  ال  الشاعر  روايُة  تقتضي  كما  سُيدني  وَمن 
فإن  لذا  فيه،  والظرفية  احلياتية  املؤثرات  وانثياالُت 
شعراء »التكتيك« سينجحون يف ختطي كامريات مراقبة 
واإليقاع،  والرتابط  واللغة  البالغة  حيث  من  النص، 
حتريكها  أو  النفوس  ِك  متلُّ يف  ينجحوا  لن  لكنهم 
املنطُق  يبنُي  ما  فسرعان  حياضهم،  إىل  دائم  بشكل 
وتنفضح الصنعة. لن يتأتى اإلبداع الشعرّي بوصفات 
جاهزة، إمنا بتعريِض الفطرة للعوامل واجلهات ومتليكها 
األدوات املشحوذة، لتمنح الكثرَي مما لن يصيه ديوان 
العامَل من منجز شعري. وإن كان شعراء »التكتيك« قد 
بدأوا شعراء ثم احنرفوا إىل أسلوبهم هذا طلبًا لسرعة 
اإلبهار واللمعان، فإن من استسهل األمَر بعدهم ليسوا 
القدرَة  تلك  أنفسهم  َوجدوا يف  دين  مقلِّ بل  بشعراء، 

على َمْنَطقة احلوادث والظواهر بلغة أدبية، سرعان ما 
أطلقوا على أنفسهم لقب »شعراء«، حتى مل نعد جند 
هذين  على  ويغلب  والثاني،  األول  النوع  بني  فارقًا 
تتعّدى  ال  واليت  القصرية،  الكتابة  أسلوُب  النوَعني 
السطر الواحد أو الثالثة إىل أربعة أسطر متالحقة على 

أقرب تقدير.
رمبا يكون بعض شعراء املكنكِة والتكتيِك قد ظّن أن 
النثر  على  ينسحب  ما  عليها  ينسحب  النثر  قصيدة 
مقرونًا  كونه  من  أكثر  بالعقل  مقرونًا  كونه  عمومًا، 
التامة،  العقالنية  عباءة  الشعر ال يتمل  باحلس، لكن 
من  أنهارًا  حتّرك  لكنها  أفكارًا  ال حتمل  قصائد  هناك 

املشاعر، تلمس وتتذّوق...
العقل والذهن حاضران يف النصوص الشعرية اجلديدة، 
أكثر من الالوعي املنساب يف حالة حقيقية كانت قد 
الشاعر  ال  البشري  الكائن  هذا  ت  مسَّ
أن  يريد  ال  البعض  كان  وإذا  فقط، 
قلِمه  برتِك  السوريالية  مذهَب  يتبّنى 
عليه  فإن  الالوعي،  جتليات  يكتب 
هلذا  بدياًل  ينحت  أن  ذاته  الوقت  يف 
املذهب، ال أن يأخذ الشعر إىل أراٍض 
القصيدُة  لتبدو  الشعور،  من  قاحلة 
ع  املرصَّ املعدن  من  حة  مصفَّ قطعًة 
بالكلماِت الرّباقة. إن كان هذا التجريب 
واقعيًا يف حنته داخل القصيدة، فإنه 
ال بد أن ينتهي إىل إقرار بتفّوق العقل 
على احلّس، أو أن نعود إىل املشغل 
هو  والذي  القصيدة،  يف  السوريالي 
عن  فاضت  أساليبه  بأن  أقرَّ  ذاته 
بقصديٍة  حدودها،  خارج  إىل  الشعرية 
السوريالية  فيه  انسابت  ملا  ونتيجة 
رؤاهم  مع  احلقيقي  االصطدام  حبكم 
اجلديدة، إننا حنتاج - كما يتاُج الفن 
اجلمالية،  احملاوالت  من  املزيد  إىل   -
واالعرتاِف باخلروج أحيانًا على املقصد، 
فيه  تزهر  أن  ُمفرَتضًا  كان  عّما  أو 
نعرتف  اجلديدة،  واألساليُب  القصيدُة 
ما  هذا  األوىل،  حدودنا  إىل  ونعود 

اه على الشعراء. نتمنَّ

خطوط

حسن املسعود.

يرج الكاهُن من 
عباءتي - فرٌس -

يرتاقص  اآلن 
ته هذا اخلالق من جنَّ

ويرتفع خمتبئًا بالصدق
واملاء جيرف مع سعته دفء 

دهشيت
وأرضي تتمرجح بني الغيمات

وينوء درويش ومجيالته يف 
امرأته الواحدة،

ويرجتف قزح مبليار لون
إنه أنا 

حني أصري ملكًة أو راقصًة 
فوق جليد،

والنغم يف ذاته...
صوت صديقيت هناك
تكسر روحها األسئلة،

كهنة باستة)*(

املستمّر  بغبائها  زالت  فال 
حتكُّ ظهرها يف حائط غريب
ق  ُيصدِّ هل  درويش، 
أن  املساء  هذا  حرير 
ظلِّي؟ وراء  حزن  قد  حبييب 

دخان  يف  ق  ُيصدِّ وهل 
يأتي  ال  الوجع  أن  زينته 
مثل برق بني جناح وجناح؟

ب  ُيرتِّ اللوز  برائحة  ورجل 
املكان...

قيثارتان لك درويش 
وماء هذا اهلواء لي

ة فُأعيده إىل  أما عْقد الفضَّ
امرأة السماء، 

وأغيّن: شكرًا أيتها السيدة، 
ال أريده...

يعرف  ال  الدرجات،  وأنزل 
... الذئب ماذا كنت أحسُّ

فال  حممود  يا  احلسناء  أما 
ترتك ورودها فوق املذبح،

يف  امللل  يصيبها  وحني 
حلظة ترقص

خبطوط  الدرجات  ُتالعب 
الضوء وتنزل مسرعة...

ت  شدَّ بيضاء  وردة  ألن 
انتباهها

سّيدة  ريح  باجتاه  هامسة 
يف أقصى الدرجات.

إن كان لي طلب
الطريق عن  اخلنازير  أبعدي 

ر عن الوردة. كي ال أتأخَّ

لدى  اآلهلة  رموز  أحد   )*(

الفراعنة، على هيئة رأس قط 
وجسد امرأة، يرمز إىل احلفاظ 
على األمن واخلصوبة واملرح.
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كانوا ياولون دائمًا فعل وقول أي شيء 
ة على  يوحي بأنهم مسيطرون سيطرًة تامَّ
بهم.  احمليط  والعامل  حياتهم  رات  مقدَّ
هي ذي نوعية الرجال، كل الرجال الذين قابلتهم 
كانت  مارّيا  لكن  جنيف.  إىل  وصوهلا  منذ  مارّيا 
تستطيع أن ترى ذلك اخلوف الذي يف عيونهم. 
اخلوف من أن َتْعَلم زوجاتهم مبا يفعلون. باإلضافة 
إىل الذعر الذي يف داخلهم يف حال عدم قدرتهم 
على االنتصاب. أو أن ال يبدو واحدهم فحاًل إىل 
عاهرة  كانت  ولو  حتى  إلثارتها  كافية،  درجة 
إذا ما حصل وذهب  أجرها.  عادية ويدفعون هلا 
لكن مل  حذاء،  واشرتى  السوق،  إىل  منهم  واحد 
اشرتى  الذي  احملّل  إىل  سيعود  ببساطة  يعجبه، 
احلذاء إىل  وُيعيد  الفاتورة  لُيربز  احلذاء  منه ذلك 
البائع مستعيدًا ماله. أما هنا فاألمر خمتلف متامًا. 
أي أنهم وبالرغم من أنهم يدفعون هلذه الصحبة 
االنتصاب،  يستطيعوا  مل  إن  فإنهم  األنثوية، 
فإن ذلك سيكون مبثابة عار أبدي سيالحقم ولن 
أخرى  مرًة  ذاته  املاخور  إىل  العودة  على  جيرؤوا 
العتقادهم بأن كل الفتيات سوف يكنَّ على علم 
باألمر. »ويف احلقيقة أنا هي من جيب أن تشعر 
بالعار لفشلي يف إثارتهم، ولكنهم دائمًا يضعون 
هذا  ولتفادي  مارّيا.  تقول  أنفسهم«  على  اللوم 
كّله، حتاول ماريا أن تضبط إيقاع اجللسة. فمثاًل 
أنه سكران  على  تدلُّ  آثار  أحدهم  على  بدْت  إذا 
أو أنه أكثر حساسية من املعتاد أو إذا بدا عليه 
التعب الشديد، فإنها غالبًا ما حتاول أن تتفادى 
ذلك  عن  وعوضًا  كامل  بشكل  اجلنس  ممارسة 
حتاول الرتكيز على اللمس واملداعبة وهذا عادًة ما 
ُيفرحهم كثريًا. رمبا كان ذلك غريبًا بعض الشيء 
ألنهم يستطيعون ممارسة العادة السّرية لوحدهم 
عوَض اجمليء إىل هنا، ولكن هذا حقيقًة ما يدث 
غالبًا. كانت مارّيا حتاول دائمًا التأكد من أنهم لن 
اجلنسية.  الناحية  من  العجز  أو  بالنقص  يشعروا 
أقوياء  أنفسهم  يعتربون  الرجال  هؤالء  أن  حيث 
املرموقة  وباملراكز  بذواتهم   يعتّدون  جدًا. فهم 
اليت يشغلونها. حيث أن البعض منهم أرباب عمل 
حكوميون  موظفون  هم  أو  كربى  شركات  ميلكون 

مؤمتنون على أسرار خطرية. والبعض اآلخر مدراء 
ولديهم موظفون ُكثر يأمترون بأمرهم. بالرغم من 
فقد  املرموقة،  واملراكز  املسؤوليات  هذه  كل 
»النايت  يف  سهرة  يف  يومهم  ينهوا  أن  روا  قرَّ
كلوب« وأال ميانعوا يف صرف 350 فرنكًا سويسريًا، 
فقط للتوقف عن أن يكونوا أنفسهم لليلة. لليلة! 
ثني يا ماريا؟ ال تكوني سخيفة  عن أيِّ ليلٍة تتحدَّ
وتبالغني! ألنه ويف احلقيقة هي فقط 45 دقيقة 
على  الضائع  الوقت  اقتطعنا  ما  وإذا  أكثر.  ال 
خلع املالبس وإعادة ارتدائها واحلركات السخيفة 
املبتذلة  واألحاديث  هذا  ل  تتخلَّ اليت  املضحكة 

املتبادلة، فإن الوقت الفعلي هو 11 دقيقة!
ب 11  11 دقيقة. العامل بأسره يدور حول أمر يتطلَّ
دقيقة ال أكثر! وبسبب هذه الـ11 دقيقة من عمر 
ميارسون  أنهم  افرتاِض  )على  ساعة  الـ24  اليوم 
اجلنس كل يوم وهو أمر كما تعلمون حمظ كذب( 
لون صراخ األطفال،  نون ُأَسرًا، يتحمَّ جون ويكوِّ يتزوَّ
عودتهم  لتربير  وسخيفة  واهية  أعذارًا  يرتعون 
للعشرات  ويغمزون  الليالي،  بعض  رين يف  متأخِّ
من النساء متمنِّني لو كان مبقدورهم مصاحبتهنَّ 
ة حول حبرية يف جنيف. وأيضًا  ي سويَّ قلياًل للتمشِّ
يشرتون املالبس الفاخرة ومالبَس أفخر لزوجاتهم. 
ويدفعون  هنا  إىل  يأتون  ثم  كّله،  هذا  يفعلون 
 11 يف  يفتقدونه  ما  يعطينهم  لكي  للعاهرات 
دقيقة! أمن أجل هذا نرى الصناعة الضخمة ملواد 
وممارسة  والرجييم؟  الصّحي  الطعام  التجميل، 
ُتعنى  اليت  الربامج  هذه  وكل  الرياضية  التمارين 
نسعى  هذا  أجل  ومن  والتجميل؟  البدنية  بالياقة 
إىل امتالك الثروة والوصول إىل السلطة! كلُّ هذا 
ولكن عندما جيتمعون مع أقرانهم من الرجال، ال 
يتكلمون أو يذكرون شيئًا عن النساء. بل يتكلمون 
على العمل، املال أو الرياضة وكرة القدم. هنالك 
ليس  وهو  اإلنسانية.  احلضارة  هذه  ما يف  خطأ 
تدمري غابات األمازون أو ثقب األوزون، كما أنه 
ليس يف انقراض الباندا، وال يف السجائر واألطعمة 
أوضاع  يف  ليس  أيضًا  وهو  للسرطان،  بة  املسبِّ
إنه  لنا.  ر  ُتصوِّ أن  اجلرائد  حتاول  كما  السجون 
بالضبط يف ذلك األمر الذي تعمل به مارّيا: اجلنس.

اَزين ي إىل قفَّ ل أمِّ تتحوَّ
ان حول عنق أبي  يلتفَّ

الليل ُمقلق،
وهاجس آخر يتلط برائحة شرائط الكهرباء الشاحبة. 

احليُّ مقفل كالسماء األبدية. 
ال أحد يردُّ على مكاملات مقطوعة، هكذا يقول جربيل.

ازان يغتاالن وجهًا ممسوخًا، قطة رمبا. القفَّ
احلركة بطيئة كالزواج وتقشري البطاطا.

اخلزانة ترتاد املقهى، خترج حافيًة
متزِّق رمحها لتلد أغنية

وتستمع إىل أخرى لّليدي غاغا.
ة هي علبة السردين غبيَّ

كيف ُتطلق ريًا عجيبة يف صحن املطبخ؟
ة ماجنة. يزعجين متايلها، ترقص رقصة التينيَّ

عجيب ضوء الغرفة
يرج كشبح من الفراش

يرتك شريكته وحيدة باردة. 
الليل مقلق،

وهاجس آخر ُيشبه الستائر البيضاء.
ولون التبغ ُيفرز حيطانًا مائيًة

والغيبوبة تكتفي بكأس من »املارتيين«
والغفوة تتناسل مع أنسجة دموية وباهتة.
ازان يتاالن فوق شعري، يالمسانين والقفَّ

، ُأربكهما تان على كتفيَّ أخافهما، يربِّ
أمتلمل فوق الكنبة... أّمي تقبِّلين.

ال يزال أبي يصرخ حمبوسًا يف احلّمام.
والزمن ميضي كعناكب مستحيلة فوق جلده. 

ينبت الضجر خفيفًا على ذقنه، يشّوه حليته البيضاء.
مة. ازان يقرتبان من نافذة مهشَّ القفَّ

وحيدًا أبتسم لسّيارَتني كئيبَتني
رُت إنهما »ليزبيان« هكذا فكَّ

متالصقتان كصديقَتني
تهمسان للريح والرصيف تائه.

. أنظر عميقًا إىل قدميَّ
شعر كثيف أسود ُيشبه علب كربيت عفنة.

أرمي الالبتوب، أتثاءب، أرتدي ورقة،
ُأقبِّل صورة تولستوي وإيديت بياف
وأقول: احلياة زهرية ولونها أسود.

بالبحث  يقول  كالرك  ماننغ  خ  املؤرِّ
»عن إيقاع شجرة الكينا املستوِحدة«. 
القول  ل  ُيفضِّ هوب  د.  أ.  الشاعر 
يف  اخلرايف  الكائن  ـ  البانياب  عن  بالبحث 
األساطري األبورجيينّية الذي كان يعيش يف 
عن  يتحّدثان  واقعًا  واالثنان  املستنقعات. 
توق األسرتاليني إىل رواية أسرتالّية عظيمة. 
رواية  ف  مؤلِّ ريتشاردسون  هاندل  هنري 
كولينز  وتوم  ماهوني«  ريتشرد  »ثروات 
ف رواية »هكذا حياة« كان البعض ينظر  مؤلِّ
يان  ُيلبِّ باعتبارهما  أوقات خمتلفة  إليهما يف 
هذا التوق، لكن حني ملع جنم باتريك وايت 
القرن  يف مساء األدب يف اخلمسينيات من 
الفائت مّت وضع حّد للتنافس. وأخريًا الحظ 
»جائزة  على  وايت  حصل  عندما  أنه  مراقب 
نوبل لآلداب« سنة 1973 استطاع األسرتاليون 
الربيطانيني  أمام  »رؤوسهم«  يرفعوا  أن 
اآلن  شكسبري«.  يا  بغيظك  »مت  قائلني: 
الربوفّسور سيمون ديورنغ من جامعة مالبورن 
رمى حجرًا يف بركة القناعات من خالل كتابه 
اجلديد الذي يّدعي فيه أن وايت حتّول إىل 
إىل  ما  وقت  يف  أسرتاليا  حلاجة  أدبي  رمز 
كاتب عظيم أكثر منه لعبقرّية وايت يف نثره. 
صعب  وايت  فإن  ديورينغ  إىل  وبالنسبة 
على  تقويم  إعادة  إىل  وحباجة  وممّل  أحيانًا 
يراه  وما  »املعادية ألسرتاليا«  ضوء طبيعته 
املعاصرة. حماولة ديورينغ  نقص يف قيمه 
لزعزعة مقام وايت يف نظر األسرتاليني تثري 
أسئلة مهّمة جّدًا حول نضج الثقافة األسرتالية 
إىل  حباجة  أو  تريد  أسرتاليا  إذا  ما  وحول 
رمز ثقايف وحول ما إذا كان لدى أسرتاليا 
ما  وحول  لوايت  متجاوزون  مؤّهلون  كّتاب 
تعين  السياسي«  »اإلصالح  فتوى  كانت  إذا 
أنه بإمكاننا بعُد احلديث عن كّتاب »عظماء«. 
»لسنا حباجة للحديث عن مثل هذه األشياء« 
األدب  يف  الربفّسورة  وييب  إليزابيث  تقول 
األسرتالي من جامعة سيدني ضاحكة مشرية 
الدراسات  ُيقاِربون  الذين  بني  الشقاق  إىل 

العلمية  الندوة  يف  والتقليديني  الثقافية 
األسرتالية. »املقاربة اليت نّتخذها هنا بالنسبة 
الربفّسور يف  يقول  املوضوعات«  ملثل هذه 
جامعة غريفيث جيليان ويتلوك »هي بداًل من 
أم  عظيمًا  الكاتب  كان  إذا  ما  يف  التفكري 
أشكال  لتعريف  الطريقة  يف  النظر  جيب  ال 
الكتابة العظيمة. إننا ننظر إىل بيرت كورنيس 
متامًا كما ننظر إىل باتريك وايت«. من ناحية 
يشارك  ويتلوك  فإن  الثقافّية  الدراسات 
ديورينغ والربوفّسور يف جامعة موناش تاري 
ثريد غولد وجهة النظر يف التعامل مع الكّتاب 
التمييز  دون  من  التساوي  أساس  على 
اآلخرين  األسرتاليني  والكّتاب  وايت  بني 
املعاصرين أمثال بيرت كاري، دايفيد معلوف، 
توم كينيلي وسالي مورغن. مساهمات وايت 
غولد  ثريد  إىل  بالنسبة  احلياة  مسرية  يف 
ملرحلة  الذكوري  التأثري  حضور  إىل  تعود 
حباجة  املرء  لكن  أسرتاليا،  عمر  يف  خاصة 
نواحَي  وساق  قدم  على  أيضًا  يقرأ  أن  إىل 
البالد  سكان  واألبورجينال  باألنوثة  قة  متعلِّ
هذا«  سخف  »أي  واملهاجرين.  األصليني 
ترّد حبّدة دامي ليوني كرامر املستشارة يف 
جامعة سيدني والشخصية البارزة يف تعليم 
الزمن.  من  عقود  لبضعة  األسرتالي  األدب 
ورّدًا على املالحظة اليت تفيد بأنه ميكن النظر 
»وايت  تقول:  فإنها  بالتساوي  الكّتاب  إىل 
وفيما  األسرتالي«.  األدب  عمالق يف  صرٌح 
فكرة  جتاوزوا  األسرتاليني  أن  كرامر  تعتقد 
وأن  »عظيم«  أسرتالي  روائي  عن  البحث 
من  الثاني  اجليل  يف  واضح  وايت  »نفوذ 
»ال  فإّن ذلك  ْستو«  راندولف  أمثال  الكّتاب 
يعين استحالة تعريف العظمة«. وترى كرامر 
عن  يكشف  الذي  ذلك  »العظيم«  العمل  أن 
أعماق كونّية لفهم طبيعة اإلنسان وجتاربه، 
أعدَت  كّلما  اليت  تلك  العظيمة  والرواية 
أو  اجلديد،  من  مزيد  عن  تكّشفت  قراءتها 

كّلما شرحتها تبّدت فيها أعماق خمتلفة.
عن »اهلريلد« األسرتالية

من  أحرتس 
كلمة »الشعر«

ذهبت  وكلما 
البئر، أذهب حاماًل  إىل 

حجَرين 
حافة  يف  كانت  لكنها 

ما 
حيث ال يلمسها الضوء، 

يها الظلمة. وال تغطِّ

هناك، فوق تلك الورقة 
البيضاء 

قرٌب لكلمة جمهولة
الورقة البيضاء اليت مل 

يكتب عليها الشاعُر
غري ظالل ال أجساد هلا.

ال ُيرعبين الشعر
ما  هي  »الشعر«  كلمة 

ُيرعبين.

»مطر«  كلمة  أحتاط من 
يف أول القصيدة 
ألن روحي عارية 

وبال سقف هذه املشاعر 
اليت 

ترعى يف مرتفعات خلف 
اللغة

س من قمر مكتوب  أتوجَّ
حبرب أسود  

املقطوعة  األمساء  من 
من شجرة

ومن أمساء األيام
احلب  مرادفات  من 
منذ  املستعملة 

هومريوس 
هذا  كتابة  وقت  إىل 

السطر األعوج
يف  العطف  حروف  من 

الليل
الربط يف  أدوات  ومن 

املمرات الضّيقة

ال ُيرعبين الشعر 
ما  هي  »الشعر«  كلمة 

ُيرعبين 

ليست  يؤملين  ما 
الشرفة املهجورة

على  العصّي  والصباح 
القراءة

بصيغة  والفراشات 
املاضي 

املبين  والقلب 
للمجهول

خارج  النسيم  وتكرار 
اإليقاع

تقطر  اليت  والشمعة 
بأخطاء حنوية فادحة 

وال القتل الرومنسي 
كلمة  تؤملين 

»الرومنسية« ذاتها

ر بأسلوب مباشر: أكرِّ
حشرة  من  س  أتوجَّ ال 

رمزية تنخر 
يف املّخ، 

من قطة كالسيكية على 
كتفي،

البوهيمي  الكرسي  من 
مبحاذاة طاولة واقعية  

ال ُيرعبين الشعر
ما  هي  »الشعر«  كلمة 

ُيرعبين.
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يف حادث مفجع ومفاجئ رحل والد الزميلة 
»الفتحاوي«  املناضل  عساف،  زينب 
بـ»بالل«  )املعروف  عساف  مصطفى 
وهو االسم احلركي الذي كان يوّقع به زاويته يف 
جملة »القدس« الناطقة باسم »حركة فتح«(. أسرة 
املكلومة،  لزميلتنا  التعازي  بأحّر  م  تتقدَّ »الغاوون« 
ألقتها  وتنشر جزءًا من كلمتها )كلمة زينب( اليت 
التحرير  »منظمة  أقامته  الذي  التأبيين  احلفل  يف 

الفلسطينية« للراحل:

هذا هو أبي. امسه األصلي »مصطفى« وامسه احلركي 
أقول  الرتاب  حتت  مدفون  بأنه  يظن  وملن  »بالل«، 
حبيبته  فلسطني  فوق  ما  مكاٍن  يف  هناك  ق  حملِّ إنه 
والرفاق  جهاد  أبي  مع  احلديث  يتبادل  أظنه  األوىل. 
الذين سبقوه. أظنه يغازل دالل املغربي بأبّوة. وأظنه 
يقول لي: »حاج تبكي يا بنت شو خوتة إنِت«، ثم ميّد 
يده ليعطيين آخر مقاٍل كتبه كي أرقنُه له. أذكر يوم 
فيصل  وفاة  عن  شيئًا  كتبُت  حني  كتفي  على  رّبت 
أنك  رغم  بفخر،  عيناك  ملعت  كيف  أذكر  احلسيين، 
عن  حتّدثنا صغارًا  فلم  املّرة،  الكأس  جتنيبنا  حاولت 
ذاك العامل السّري الذي يسرقك منا؛ العامل الذي مل 
فلكلوريٍة  وأهازيَج  زيتون  وغصِن  كوفيٍة  سوى  يكن 
كان  بل  املنزل.  صدر  يف  العتيقة  للقدس  وصورٍة 
أوالدك،  الذين مل متّيزنا، حنن  أيتام املخّيمات  دموع 
عنهم، ال لنقٍص يف العاطفة بل لفيٍض فيها. ال أجد 

صفة تليق بك أكثر من النبل، أيها املرتّفع عن حطام 
الدنيا ال لطمٍع يف اجلنة بل خدمًة للمبادئ اإلنسانية. 
وما  به  ييط  ما  ال  اجلوهر،  هو  عندك  اإلنسان  ألن 
ينسجه اآلخرون حوله. مل تكن طقوسيًا بل ذهبت حنو 
املعنى مباشرًة، مل تتوقف عند ظاهر النص بل غصت 
يف عمق التأويل. أكثر من اجلميع أعرفك يا مصطفى، 
ة حيليت يا أبا علي، وأنا أقف  يا صديقي ووالدي. يا قلَّ
هذا املوقف وبني يديَّ كلماٌت ال تعرف كيف تتعامل 
يف  يومًا.  الضوء  ُيغِرها  مل  كشخصيتك  شخصية  مع 
الظّل ناضلَت كجندّي جمهول، ألن القضية حتتاج اجلهد 
ال االسم كما قلت. لكن الفراشات السخيفة ال تفهم 

منطقك يا أبي...

كذلك ننشر جزءًا من كلمة رئيس البعثة اللبنانية يف 
»أسطول احلرية« الدكتور هاني سليمان املنشورة يف 

جريدة »السفري« بتاريخ 28 كانون الثاني 2012:

)...( ال زال أبو علي أمينًا لـ»حركة فتح«، ألن أبا جهاد 
وضع يف عنقه أمانة الوفاء والثبات على الثوابت. ومع 
لـ»املنتدى القومي  هذه األمانة وبسببها كان صديقًا 
العربي«، الذي شارك يف عدد من أنشطته الثقافية، 
ويف جلنة املبادرة الوطنية لكسر احلصار عن غزة. كان 
أبو علي يرّدد أن أكثر حركة واقعية يف وطننا وأمتنا 
القومية  واخلسارة  الربح  مبيزان  ألنه  املقاومة،  هي 
فإن شعبنا باملقاومة يدفع الثمن األقل ويصد الربح 

األوفر، وذلك بعكس الربامج واملشاريع األخرى اليت 
ندفع فيها الثمن األغلى وال حنصل على شيء.

لقد أمضى أبو علي مخسني سنة يف النضال والكتابة 
والصحافة، يكتب بقلق وخفر وكأنه مبتدئ، ويناضل 
حبماسة، وكأنه طالب يف اجلامعة. هذه الروحية اليت 
األخالق  تفتقدها  للذات،  ونكرانًا  تفانيًا  نظريها  قّل 
السياسية يف لبنان، حيث لألسف يستخدم »املناضل« 
ق، وحيث احلزبية  مًا للتسلُّ ق أو سلَّ ة للتملُّ تاريه مطيَّ
أو  عطاء  متّيز يف  ال  مكسب،  أو  ملغنم  امتياز  اليوم 

أداء.
اليوم يرحل اجلندي اجملهول، ومل يرتك ألهل بيته إال 
آثار أقدام خلطى تسعى وإرثًا من كتابات ملتزمة، إن 

مل ُيطعمهم، فإنه بالتأكيد سُيحييهم.

وختامًا، تعزية صغرية كتبها ماهر شرف الدين على 
صفحته يف »فيس بوك«:

تويف والد زينب، وأنا منذ البارحة مل أفلح بصوغ مجلة 
مواساة واحدة أقوهلا حلبيبيت. لذلك بكيُت معها، العنًا 
نذالة الشعر الذي ختّلى عين يف اللحظة اليت احتجُته 
للذهاب  الطائرة  زينب  صعدْت  قليل  وقبل  فيها. 
وحضور العزاء. وقبل قليل تذّكرُت يا أبا علي إحلاحك 
الدائم علينا بأن ننجب طفاًل، وجوابنا بأننا لسنا جاهزين 
بعُد لنكون أبًا وأمًا. برحيلك اليوم، زينب عادت طفلة 

وأنا أصبحُت أبًا.

جملة الغاوون، شهرية، تأّسست العام 2008

رئيسا التحرير
زينب عّساف ـ ماهر شرف الدين

لوغو الغاوون: إميل منعم
اإلخراج الفين: مايا سامل

العالقات العاّمة: كارمن مشعون
املدير املسؤول: زينب عّساف

الرسوم: عبد اهلل أمحد
اإلدارة املالّية: جوليا سابا

مدير التوزيع: وائل شرف الدين

Hanna st  17953 املتحدة:  الواليات  مكتب 
Melvindale MI 48122 - Fon: 0013134361192

مكتب لبنان: بريوت ـ ص. ب: احلمرا  113ـ  5626، 
تلفون: 0096171573886

االشرتاك السنوي: لبنان: 20 دوالرًا، الدول العربية: 
50 دوالرًا. بقية الدول: 70 دوالرًا.

info@alghawoon.com :املراسالت
www.alghawoon.com :موقع الغاوون

داعمون: سليم الصحناوي، فادي خّياط، حامد العجالن، 
نديم ضومط، عون جابر، فارس عدنان، أمحد نعمة، 
أمحد أبو مطر )إضافة إىل أفراد داعمني فّضلوا عدم ذكر 
لدعم الغاوون اتصل على 009613835106  ■ أمسائهم( 

»آه أيتها العصافري/ أيتها 
األفكار الفسفورية/ عندي 
لكن  إلطالقك/  نافذة  ألف 
طازجة  بلغة  مرعب«.  كّله  الفضاء 
 - افرتاضي  عامل  على  ومفتوحة 
املصري  الشاعر  يكتب  واقعي، 
اجلديد  ديوانه  الشافعي  شريف 
الغاوون(،  )دار  ضاحكة«  »غازات 
الكاملة  »األعمال  أجزاء  ثاني  وهو 
إلنسان آلي«، وبالتدقيق قلياًل يف 
الذي رمسته  الكتاب وغالفه  عنوان 
طفلة يف العاشرة من عمرها والذي 
جاء مطابقًا ملا يتويه الكتاب، جند 
أنه ديوان حداثي بامتياز، فالعنوان 
يعرب عن »الغاز املضحك« الذي يؤّدي 
عضالت  انقباض  إىل  استنشاقه 
وكأنه  مفتوحًا  الفم  تاركًا  ني  الفكَّ
حياة،  بال  يضحك، ضحكًة مصطبغة 
متامًا كما هي حياة اإلنسان املعاصر 
األشياء  فيها  وتفقد  فقدت  اليت 
معانيها. مثة حبث دؤوب عن الذات 
الكرتوني حبت،  اإلنسانية يف عامل 
يستبدل العواطف واملشاعر باآلالت: 
»أخربتين قرون استشعاري/ وموجات 
ميكانيكييت/  يف  املتحّكمة  الراديو/ 
البديلة/ أضحوكة كربى/  أن الطاقة 
يف عامل نفدت طاقته الروحية/ مثل 

نفاد غازه الطبيعي«.
واملثرية  املبتكرة  الشافعي  لغة 
رحبة  آفاق  على  تنفتح  للدهشة 
واملختلفة  الثاقبة  الرؤية  تقودها 
تتجرَّد  جندها  لذلك  للموجودات، 
املستهلك،  البالغي  القاموس  من 
إىل  بها  يذهب  الشاعر  إن  بل 
وتندغم  تلتحم  جيعلها  الذي  احلّد 
تستنطق  حبيث  الراهن  عصرها  مع 
وعلى  ماهّيته.  عن  وجتيب  أسئلته 
أ  مهيَّ يكون  أن  الشافعي  قارئ 

على  ليس  لالنفتاح  كاٍف  بقدر 
املوجودات  على  بل  وحسب،  اآلخر 
املمكنة وغري املمكنة، وعليه امتالك 
ال  اليت  لغته  واسع الستيعاب  أفق 
د بينها وبني  مرجعية هلا سوى التوحُّ
إال  هلا  خلفية  وال  واملعنى،  الرؤيا 
الشافعي  يكتفي  وال  االبتكار. 
بهذا الكتاب الذي هو أشبه بسرية 
شعرية شخصية خللق عامله اخلاص، 
بناء  يف  معه  القارئ  ُيشرك  بل 
املبتكر  عامله  وبني  بينه  عالقات 
جتعل  تراكيب  على  الرتكيز  عرب 
املتناقضات منصهرًة ضمن منظومة 
جّدًا/  األنفية/ فارغة  »جيوبي  اللغة: 
وجدتك/  فيها/  يدي  وضعت  عندما 
مثة  بسهولة«.  نفسي  فصافحت 
ومثة  النص،  يثريها  تراكيب 
لغوية ولعبة داللية يعمل  مراوغات 
قوانني  بها  ليقلب  الشاعر  عليها 
نّصه  ملصلحة  وليستغّلها  اللغة 
اخلالي من االستطرادات رغم األفكار 
املندفعة يف املقاطع الطويلة، فقد 
عربَّ عن احلّرية، املرأة، احلب، املوت، 
اخليانة، العربة وغريها الكثري ضمن 
يف  املعتمد  االلكرتوني  القالب 
أفكارًا  هنالك  أن  كما  الكتاب. 
ل  ُتشكِّ أو  هذيانات  جمّرد  حتسبها 
افرتاضي  لكائن  حلمية  تهوميات 
يف عامل افرتاضي حمض. واملهارة 
اللغوية العالية اليت ميتلكها الشاعر 
جعلته قادرًا على العمل على البنية 
من  اللغة  جبرعة  م  والتحكُّ اللغوية 
أتاح  ما  واالختزال،  التكثيف  خالل 
الوصول السريع والسهل لكل فكرة 
يريدها دون إثقاهلا بإرهاصات اللغة 

وتداعياتها اليت ال حاجة إليها.
»غازات ضاحكة« ديوان كتبه روبوت 

ثائر بامتياز.

شكرًا لك، طرقَت الباب.
شكرًا، أربكَت عزليت. 

اك األخري. شكرًا، فتحَت لي الشبَّ

شكرًا، أعدتين إىل واجهة املرآة األخرية.
تين يف املعبد األخري. شكرًا، سريَّ

شكرًا، جعلتين ُأشعل الشموع.
عتين على الذهاب إىل اجلبهة  شكرًا، شجَّ

األمامية للسفر.
هذا  يف  مهم  بعمل  أوصيتين  شكرًا، 

الطريق الذي يصُل
َدف بسمرقند احلرير. ميناَء الصَّ

أنا حزين... كعصفورة،
كجّرة زرقاء، نصف مهجورة فجأًة ُيداهمها 

املساء وهي تعود من السفر.
حدث َصَدع يف قليب،

مثل قتيٍل انعطف حنو نبع ماء،
أفرُك جروَح صدري.

ل يف األزقة وأعزف العطر مثل دفٍّ حزين أجتوَّ
لكن ال أبالي حتى إذا مل أكن هنا،
فأنت تفتح نوافذ الغرف كثريًا، 

صباحًا ومساًء، تسقي الورود باملوسيقى. 
وإذا مل أكن هنا، ينبغي أال أبالي.

أنت تأخذ األزقة للنزهة، 
وال تدع احلدائق تقتلها الغربة.

شكرًا، للقهوة اليت ارتشفناها وحدنا.
شكرًا، للنزهات اليت قمنا بها وحدنا.

شكرًا، للكتب الغاضبة اليت قرأناها وحدنا.
شكرًا، لألصص اليت سقيناها وحدنا.
شكرًا، للخناجر اليت اخرتقتنا وحدنا.

ا فيها وحدنا. شكرًا، للقبور اليت ُدفنَّ
شكرًا، ملالبس السفر اليت خّيطتها لي.
شكرًا، للمجداف والقارب واخلنجر واألحصنة

شكرًا لك، مل تدْعين أموت إال مصابًا.

. بًا إىل أبعد حدٍّ شكرًا لك، كنت طيِّ
يف الطرقات دائمًا...

، كنت تلتفت سريعًا وال تنظر إليَّ
قائاًل: باهلل عليك ال تذهب.

ل أي معسكر تصبح املدينة، يف صباح  ختيَّ
العصافري  وترى  عيَنيك  تفتح  حني  ما 
احلزينة - ذات السيماء الطفولية - مل تبَق.

. بًا إىل أبعد حدٍّ شكرًا لك، كنت طيِّ
أثناء السري...

كنت تقول األشياء اليت مل يقْلها أحد.

د الكالم الذي مل يذكره أحد. كنت ُتردِّ
أو ال أحد يعرف أن يقوله.

. بًا إىل أبعد حدٍّ شكرًا لك، كنت طيِّ
كنت ُتعيد إلينا الكرات اليت...

تسقط - يف غري أوانها - يف...
الباحة اخللفية للوطن.

. بًا إىل أبعد حدٍّ شكرًا لك، كنت طيِّ
مرات عند ضجرنا كنا...

نرشق النوافذ النائمة لألزقة،
ومل تكن تغضب.

شكرًا لك، كنت مثل ساحة حزينة،
ملدرسة بعيدة وقدمية،

مملوءة بضوضاء األطفال.
. شكرًا لك، كنت طّيبًا إىل أبعد حدٍّ

دائمًا كانت جيوبك وحقيبتك مليئَتني،
بعلك »أبو سهم« وحالوة »حامض حلو«

َدف واألحجار الكرمية. بأقالم التلوين والصَّ

. بًا إىل أبعد حدٍّ شكرًا لك، كنت طيِّ
بهمسٍ كنت تقول:

إن ذكرتين عند منتصف الطريق... ُعْد! 
لكن أنا حتى منتصف الطريق

ال أعرف أّي شيء مهم نسيت!
حتى منتصف الطريق

ال أعرف أي سرٍّ مهم لديَّ ومل أقله لك. 
أنا دائمًا، كلما وصلت منتصف الطريق،

كعصفور حزين حتت املطر،
يها بشيء ما، ُأراجع نفسي وُأهلِّ

وبصوت خجول أصرخ: أنا نازل.
عند منتصف الطريق،

َلني ومصاَبني، مستعجاًل أطري جبناَحني مبلَّ
وأعود إليك.

ترمجها عن الكردية: طّيب جبار
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وبعدما ارتفعت يد مروان شيخو حلمل ورقة نعي األب، 
ارتفعت أيٍد شبيهة بها يف جملس الشعب موافقة على 
يكلِّف  ومل  رئيسًا،  االبن  وتنصيب  الدستور  تعديل 
عناء  آنذاك  نفسه  قّدورة  القادر  عبد  اجمللس  رئيس 
عّد تلك األيدي املرتفعة، حيث قال دون فاصل زمين 
إمجاع«...  »موافقون؟  واجلواب:  السؤال  بني  حقيقي 
جامعًا الكلمَتني يف مجلة واحدة متصلة وعدمية املعنى 

ككل الشعارات اليت مألت البلد طوال ثالثني عامًا.
***

اليوم،  ذلك  وليد  يكن  مل  العام  للرأي  االزدراء  هذا 
السوري  املواطن  استغباء  من  عقود  له  دت  مهَّ بل 
له  الروايات  أضعف  تقديم  عرب  بذكائه  واالستخفاف 
كان  كثرية  وأحيانًا  الشك.  إليها  يرقى  ال  كحقائق 
التناقض، الذي يقوم النظام بتسويقه كحقائق، جارحًا 

لكرامة الناس بكل معنى الكلمة.
رت إسرائيل مدينة القنيطرة أوائل السبعينيات قبل  دمَّ
ر النظام البعثي مدينة محاة أوائل  أن تنسحب منها، ودمَّ
الثمانينيات قبل أن يدخلها. لكن التعامل املتناقض بني 

احلالَتني من قبل حافظ األسد كان فاقعًا ومكشوفًا.
رة كدليل  ففي مقابل إصراره على إبقاء القنيطرة مدمَّ
على همجية اإلسرائيليني، سارع إىل إعمار محاة بأسرع 

وقت.
وألكثر من عقد من الزمن، كان املواطن السوري أمام 
مشهَدين متناقَضني على التلفزيون السوري: بث شبه 
يومي ملناظر من مدينة محاة بعد إعمارها، يف مقابل بث 

دائم ملشاهد الدمار يف القنيطرة.
مثل هذه التناقضات كانت جزءًا من شخصية النظام، 
طبيعة  من  جزءًا  لتصبح  فشيئًا  شيئًا  حتّولت  واليت 

اجملتمع.
جريدة  نشرتها  اليت  الكبرية  الصورة  تلك  أنسى  وال 
التسعينيات ملؤخرة باص حكومي تعّرض  »الثورة« يف 
حلادث سري: كانت مؤخرة الباص حمطمة بشكل كبري، 
فيما بقيت سليمًة ومل مُتّس بأذى تقريبًا صورُة حافظ 
يضحك  وهو   - مرات  أو ست  رة مخس  املكرَّ  - األسد 

تة على الزجاج اخللفي للباص. واملثبَّ
يومذاك أدهشين - وأنا املراهق - ما اعتربُته غباًء من 
القائمني على اجلريدة، إذ كيف مل ينتبهوا إىل مفارقة 
مل  كيف  اخلراب!  هذا  كل  وسط  يضحك  الرئيس  أن 
اليت  الرئيس  ضحكة  الفاقعة يف  الرمزية  تلك  يشوا 

تطّل على ذلك الركام وكأنها سعيدة به!
حولي  من  الناس  انتباه  عدم  الحظُت  وبعدما  لكين 
لُت الفكرة وغفرُت للقائمني على الصحيفة  للمفارقة، تقبَّ

عدم اكرتاثهم.
م  بعض األشياء اليت جيب أن تكون مثااًل منوذجيًا للتهكُّ

د بال أي معنى ُيثري عنصر املفارقة.  تغدو مع التعوُّ
يف سنة 2000 عملُت ليوم واحد يف بستان أحد اللبنانيني 
يف منطقة عاليْه، وكان من املفرتض أن أعمل ألكثر من 

أسبوع، لكن ما حدث أنين صعدُت إىل بيته آخر النهار 
مساًء  السابعة  بعد  ما  إىل  العمل  يف  رُت  تأخَّ حيث   –
بيته،  وانتظرته يف صالون  اليومية  أجرتي  - الستالم 
الفضائية  عن  يبّث  تلفزيون كبري  الصالون  وكان يف 
السورية اليت مل أكن قد تابعتها منذ أشهر بسبب حياة 
العامل بشكل كبري.  عن  عزلتين  اليت  د  والتشرُّ البؤس 
وقد لفتين يف أسفل الشاشة وجود مرّبع جلهة اليسار 
يظهر فيه مذيع خاص بالصم والبكم يتلو نشرة األخبار 

باإلشارة.
م والسخرية، إال أنين  ومع أنين مل أكن يف مزاج التهكُّ
الثمانية  اللبناني عندما جاءني لتسليمي  لي  قلُت ملشغِّ
دوالرات اليت هي أجرتي، إن مذيعًا للصم والبكم هو 
مذيع مثالي يف بلد مثل سوريا. وضحكت لوحدي وأنا 

أقول له إن حافظ األسد طاغية ومهّرج.
مل يشاركين الضحك ذلك اللبناني، بل خرج من الصالون 
دومنا سبب مفهوم، ثم عاد بعد أقل من دقيقة واتهمين 
بأنين أحاول توريطه يف الكالم، وبأنين عنصر خمابرات! 

ثم قال لي بأنه مل يعد يتاجين للعمل يف أرضه!
أنه حدث  »منطقيًا« عندي لو  كان مثل هذا السيناريو 
يف سوريا، لكين سأكتشف بعد ذلك بأن صدى الرعب 
فه حافظ األسد يف لبنان كان أكثر قّوة، بسبب  الذي خلَّ
الفلتان األمين الذي يعيشه لبنان. لذلك كانت انتفاضة 
14 آذار، اليت خرج فيها أكثر من مليون لبناني، كارثية 
بالنسبة إىل نظام كان مطمئنًا إىل أن الزرع الذي رعاه 
طوال عقود لن ُيزهر شوكًا ُيدمي يَديه. يف تلك األيام 
اليت استخدم اإلعالم السوري فيها ألول مّرة مصطلح 
»املعارضة«، وكان يقصد بها طبعًا املعارضة اللبنانية 
له ال السورية، وافقت السلطة ألول مّرة على إجراء ما 
على  )اللبنانية(  املعارضة  وبني  بينها  املناظرة  ُيشبه 
شاشة تلفزيون »أل. بي. سي« من خالل مشاركة وزير 
تلك  أفراد  أحد  لُيناظر  اهلل  دخل  مهدي  آنذاك  اإلعالم 
املعارضة. لكن املناظرة انتهت قبل أن تبدأ حني زعم 
دخل اهلل بأنه ال يسمع... بسبب »عطل فين« حال دون 

وصول صوت ُمناظره!
القاتلة:  ضعفه  نقطة  إىل  فجأة  البعثي  النظام  ه  تنبَّ
بأمساء  املسّماة  الرمسية  كارثته  إىل  انتبه  اإلعالم. 

صحفه وتلفزيونه وفضائيته.
إن  االلكرتوني  موقعها  يف  »الثورة«  جريدة  قالت 
مواطنني سوريني طالبوا »ببناء جدار عازل بني سوريا 
ولبنان« وآخرين طالبوا »بدخول اجليش السوري جمددًا 
قت عليها  حلماية املواطنني السوريني يف لبنان«! وتفوَّ
يف االبتذال شقيقتها جريدة »تشرين« اليت نشرت خربًا 
مدّمرًا  »زلزااًل  إن  يقول   2006 نيسان   25 يوم  غرائبيًا 
»توّقعات  سوى  فليس  املصدر  أما  لبنان«!  سيضرب 
معّمرين لبنانيني«! بل إن الصحيفة قاست أيضًا شّدة 
مقياس  على  درجات  سبع  بـ»زهاء  املتوّقع  الزلزال 
عن  ُيكى  كان  الذي  النظام  بأن  ظهر  فجأة  ريرت«! 
حاول  وحني  وغيب.  إعالميًا  مكشوف  األمنية،  عبقريته 

اهلّوة  عمق  كشَف  بعدما  أضحوكة،  إىل  ل  حتوَّ االنفتاح 
اليت اليت تفصله عن العصر.

الفرتة  تلك  يف  السورية  الفضائية  أمسع  كنت  حني 
ث عن أن العراقيني املوجودين يف سوريا يقرتعون  تتحدَّ
حبرية ونزاهة! كنُت أتساءل وماذا عن سوريي سوريا؟

ُرزق بطفلة  العراقيني  أحد  إن  آنذاك قرأُت خربًا يقول 
اها »انتخابات«. وقلُت يف نفسي  يوم االنتخابات فسمَّ
ر يف تسمييت »سجن«  كم أبي كان رحيمًا حني مل يفكِّ

أو »قمع«.
ت إعالم النظام ال تشبه إال حالة ذعر  حالة الذعر اليت عمَّ
ط عليه  رجل الكهف حني يوضع على خشبة مسرح وُتسلَّ

األضواء.
بها  قام  البال  أن ختطر يف  اليت ميكن  الفكاهات  كل 
آنذاك  بهما  اخلزي  بلغ  وقد  املتخّلف.  وإعالمه  النظام 
على  الدماغي  بالشلل  مصابني  أطفال  إجبار  درجة 
التحقيق  جلنة  رئيس  تقرير  على  احتجاجًا  االعتصام 

الدولية يف قضية اغتيال احلريري!
حينما رأيُت صورة هؤالء األطفال املعوَّقني »املعتصمني« 
دون أن يفهموا ما جيري حوهلم، عادت إىل ذاكرتي تلك 
الصورة يف جريدة »الثورة« حلافظ األسد وهو يبتسم 

وسط اخلراب، وكأنه سعيد به حقًا.

ة الزبداني أنت مسفرٌة      بسنِّ وجٍه، إذا وجه الزمان كلْح يا جنَّ

فتيان الشاغوري
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